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AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 - SRP
Licitação [nº 871830]
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Maracás no exercício das atribuições que lhe confere a
portaria nº 403 de 11/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 43/2021, Forma de Julgamento: Menor Preço Por Lote, que
tem por objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados para atender às
necessidades das diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Edital. Data e hora da disputa: dia 25/05/2021 às 08:30h (Horário de Brasília), no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo Tel. (73) 3533-2121/2115 das
08:00 às 12:00 hs., ou pelos sites: ZZZPDUDFDVEDJRYEU e www.licitacoes-e.com.br, onde
encontram-se a disposição dos interessados o edital e seus anexos.

ANTONIO LUIZ NUNES GOMES
PREGOEIRO
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP
PARTE A - PREÂMBULO
I - REGÊNCIA LEGAL:
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93,
Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto Municipal nº
355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº 10.024/2019, no que for pertinente.
II - UNIDADE INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS .
III - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021.

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 179/2021.
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE.
VI - FORMA DE EXECUÇÃO: (_) ÚNICA (x) PARCELADA.
VII - Objeto da licitação: Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados para
atender às necessidades das diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE
PREÇOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência - Anexo I do Edital.
VIII - Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico:
DATA: 25/05/2021.
HORA: 08h30min (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: [871830].
8.1. Local, dia e hora para recebimento das propostas e documentos e início da sessão pública da
licitação: Site: www.licitacoes-e.com.br
8.2. Tempo de disputa: 15 (Quinze) minutos mais o tempo aleatório do sistema
8.3. Início do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 18/05/2021.
8.4. Limite do acolhimento de propostas: às 08h00 do dia 25/05/2021.
8.5. Abertura das propostas: às 08h00 do dia 25/05/2021.
8.6. Data e a hora da disputa: às 08h30min do dia 25/05/2021.
IX - Prazo de execução do objeto: (x) 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades da
Secretaria após a emissão da Ordem de Fornecimento no prazo de 30 (trinta) dias, salvo em razão(es)
de fatos supervenientes devidamente justificados e informados ao setor competente;
X - Patrimônio Líquido mínimo necessário: (x) 10% correspondente ao valor orçado pela
Administração;
XI - Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na
sede da Prefeitura Municipal de Maracás, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás–Bahia, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (73) 3533-2121/2115 ou por e-mail
licitacaomaracas@gmail.com; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da
Prefeitura (http://www.maracas.ba.gov.br);
XII - A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Maracás, site:
http://www.maracas.ba.gov.br, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Maracás-Bahia, na Homologação supracitada a empresa vencedora será
convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual.
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PARTE B - PREÂMBULO
O Município de Maracás, através do Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 403/2021 de
11/01/2021, publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos interessados
que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do
Tipo Menor Preço Por Lote. O procedimento licitatório observará as disposições das Leis Federais nº
10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e
155/16, Decreto Municipal nº 355/2019 de 25/02/2019, Decreto Federal nº 3.555/00 e nº
10.024/2019, no que for pertinente.
I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente,
destinados para atender às necessidades das diversas Secretarias, através do SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
II – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
2.4.2. Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº 101/00;
2.4.3. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou
suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração
Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
2.4.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;
2.4.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
2.4.7. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa);
2.4.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
2.4.10. Não será admitida qualquer intermediação ou subcontratação;
2.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS:
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3.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49;
3.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06;
3.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06 e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar;
3.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao
sistema até a data e horário marcados para abertura das propostas.
3.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06 com alterações introduzidas pela Lei n° 147/2014:
3.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento;
3.7. Nos termos do art. 48, inciso I da Lei n° 123/06, com alterações introduzidas pela Lei n°
147/2014, os lotes que corresponderem ao valor de até R$: 80.000,00 (oitenta mil reais) ficam
destinados à participação exclusiva de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP).
IV – DO CREDENCIAMENTO:
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização;
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica;
4.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou a Prefeitura de Maracás responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Maracás;
4.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.
4.7. As informações e alterações relativas ao credenciamento e a outras dúvidas sobre o sistema
poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefone: , ou
na cartilha para fornecedores, disponível na opção “introdução às regras do jogo” no site
www.licitacoes-e.com.br.
V - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacaomaracas@gmail.com, até as 16 horas, no horário
oficial de Brasília-DF;
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5.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, através do e-mail
licitacaomaracas@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Praça Ruy Barbosa,
nº 705, Centro, CEP: 45.360-000, Maracás/Bahia, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados;
5.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas;
5.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
5.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico:
licitacaomaracas@gmail.com;
5.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.
VI – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6. A licitante deverá encaminhar todos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO
conforme exigidos neste edital, por meio do sistema eletrônico, através do site: www.licitacoes-e.com.br,
até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, sob pena de inabilitação;
6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global ofertado, já
considerado e incluso todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do
objeto;
6.1.1. O licitante também deverá fazer prova das características dos produtos ofertados na proposta de
preço mediante a apresentação de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante ou
distribuidor, tais como: Catálogos, prospecto, manuais ou fichas de especificação técnica, disponíveis
em páginas na Internet, onde os materiais, equipamentos ou componentes ofertados sejam claramente
descritos em forma visual e escrita. Não serão aceitos documentos produzidos pelo próprio licitante,
que não esteja disponível ao público em geral para verificação das características, o descumprimento
acarretará na inabilitação do licitante;
6.1.2. Caso no catálogo constem diversos modelos, a licitante deverá identificar e destacar aquele com
o qual está concorrendo na licitação;
6.1.3. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, sem a
solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, mesmo que sejam por produtos de
qualidades equivalentes ou superiores;
6.2. As propostas e os documentos de habilitação ficarão disponíveis no sistema eletrônico;
6.3. Qualquer elemento que possa identificar à licitante antes do início da sessão importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;
6.4. Qualquer elemento que possa identificar à licitante no sistema antes da face de etapa de lance,
será desclassificada, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital;
6.5. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente encaminhada;
6.6. A licitante deverá constar a Marca de todos os produtos ora licitados sob pena de desclassificação
da proposta;
6.6.1. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato, sem a
solicitação prévia da Contratada e autorização desta Prefeitura, mesmo que sejam por produtos de
qualidades equivalentes ou superiores;
6.7. As propostas terão validade de 60 (sessenta dias), contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital;
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6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances;
6.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos;
6.9.1 Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e,
entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;
6.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
6.11. Os documentos exigidos à habilitação deverão ser apresentados em Original, por qualquer
processo de cópia, autenticada por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital por Cartório
Competente e/ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial, por membro da Equipe de Apoio ou
Pregoeiro, à vista dos originais nos termos do art. 32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº
8.666/93, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua
apresentação;
a) Os documentos que não forem autenticados, remetidos pelo sistema licitações-e, deverão
ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, via SEDEX contado da solicitação do
Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, CEP: 45.360-000,
Maracas–BA, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da Prefeitura
Municipal de Maracás, o número do telefone, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e
endereço da empresa. O licitante deverá comprovar a postagem dos documentos com o
ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO da
sua postagem, para e-mail: licitacaomaracas@gmail.com;
b) Serão aceitas somente cópias legíveis;
c) Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.11. Caso sejam solicitados os documentos de habilitação, deverão ser encaminhados a Prefeitura
Municipal de Maracás, Setor de Licitações, Praça Ruy Barbosa, nº 705, Centro, CEP: 45.360-000,
Maracás- Bahia, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
6.12. Os documentos exigidos na Habilitação deverão, preferencialmente, ser apresentados
ordenadamente, de modo a facilitar sua análise.
VII– DA HABILITAÇÃO:
7.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.2 - DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou da última
alteração Contratual consolidadas, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d) Cédula de identidade dos sócios da empresa;
7.3 - DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade
com os termos do Decreto Federal nº 8.302/2014;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS –CRF;
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e) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.3.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial;
7.3.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser
apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese
de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 60 (sessenta) dias contados da
data da abertura da sessão pública;
7.3.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº123/06);
7.3.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº123/06);
7.3.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.4 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, podendo ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação
da proposta, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios. Os licitantes apresentarão,
conforme o caso, publicação do balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram
transcritos o balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e
Encerramento registrados na Junta Comercial. Estes documentos deverão conter as assinaturas de
pelo menos um sócio-gerente, e do contador responsável através do selo com aposição do Selo “CRP”,
com comprovante de quitação e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do
Estado onde os mesmos foram efetuados;
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do
licitante pessoa jurídica ou empresário individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de
apresentação das propostas ou conforme validade constante na certidão.
7.5 - DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO, relativo ao exercício do ano corrente, expedido pelo órgão
municipal da sede da licitante;
b) Comprovação de aptidão da Empresa de desempenho de atividade pertinente ou equivalente
compatível com o objeto da presente licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito Público ou Privado, necessariamente,
deverão ter a firma do signatário reconhecida por Tabelionato de Notas ou Autenticação Digital
por Cartório Competente ou ainda fotocópia simples desde que seja acompanhada pelo original para
verificação de sua autenticidade pelo Pregoeiro e ou Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;
b.1) O atestado de Capacidade Técnica deve ser com Papel Timbrado da empresa que atesta os
fornecimento de serviços ou materiais, Número do CNPJ, Endereço, nº, Bairro, Cidade, CEP, E-mail e
telefone de contato;
b.2) Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida a
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de fornecimento similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior;
Página 6 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UCAQ9JTPB002AEOESZ0OEA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Maracás

Quinta-feira
13 de Maio de 2021
9 - Ano - Nº 4118

b.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados;
b.4) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do concorrente
ou pelo próprio concorrente e por empresas das quais participem sócios ou diretores do concorrente.
7.6 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
7.6.1 O licitante deverá declarar:
a) Declaração Única, conforme Modelo sugerido pelo Edital, Anexo IV.
7.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item
deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis;
7.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.10.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ;
7.10.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.10.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.11. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado
habilitado.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br;
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre ao Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;
8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública;
9.1.3. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate do item “Regras Gerais de Desempate”, será convocado tendo por base o próprio preço que
ofereceu na sessão de lances;
9.1.4. O direito de preferência previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente;
9.1.5. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da ITEM “Preferência das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”;
9.1.6. Finalizado o procedimento previsto no item “Preferência das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a
negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
9.1.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo
recursal, nos termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases
previstas neste Edital.
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9.2. A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital;
10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES:
11.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor;
11.2. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, ao Pregoeiro poderá
fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido
como variação entre um lance e outro;
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema;
11.4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
11.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante;
11.6. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração.
XII – DO MODO DE DISPUTA:
12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO E
FECHADO, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, a
etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos;
12.1. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção
de lances será automaticamente encerrada;
12.2. Encerrado o prazo de 15 (Quinze) minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 (dez) por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o
encerramento deste prazo;
12.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 12.2, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo;
12.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos 12.2 e 12.3, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade;
12.5. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para que
os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após
esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade;
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12.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada;
12.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
12.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados;
12.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
XIII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a
ocorrência de um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado,
após o término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45,
inciso I c/c § 3º, da LC nº123/06);
13.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais
exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº
123/06);
13.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão
convocadas as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória
para o exercício do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame (Art. 45, II, da LC nº123/06);
13.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§
1º e 2º, da LC nº 123/06);
13.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”.
13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas
de ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta;
13.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate
falhar é que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas
as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº123/06);
13.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE:
14.1. Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como
critério de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1. Sucessivamente, aos materiais;
14.1.2. Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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14.1.4 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
14.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as
hipóteses previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
XV – NEGOCIAÇÃO:
15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital;
15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
16.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a Proposta de
Preços adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de
Proposta de Preços, no prazo máximo de 06 (seis) horas do encerramento da Sessão, por meio do
sistema www.licitações-e.com.br e no e-mail: licitacaomaracas@gmail.com, sendo que o prazo para as
empresas remanescente serão conforme mensagens via chat pelo pregoeiro.
16.2. A proposta de preços deverá conter os seguintes documentos:
a) Planilha de preços unitários e totais ofertados, conforme Anexo I;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
c) Declaração única, conforme Anexo IV.
16.3. A licitante que deixar de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital;
16.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto;
16.5. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.6. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.7. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem
insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.8. Não vir acompanhada de Planilha de Proposta de Preços, conforme Anexo I;
16.9. A empresa licitante deverá estar ciente que os preços dos itens a serem apresentados na
proposta reformulada devem ser baixados preferencialmente de forma linear, baseado no percentual
de redução do preço proposto no Lote, decorrente dos lances e da negociação.

16.10. Caso a proposta seja informado em desacordo com o mínimo estipulado, será facultada
ao Pregoeiro a realização de diligências, e, não sendo ajustado pelo licitante, a
proposta será desclassificada.
16.11. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital;
16.12. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado via chat ou a recusa em fazê-lo
implica a desclassificação da proposta.
XVII - DO RECURSOS:
17.1. Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual,
qualquer licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema
eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer;
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17.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão
solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo
com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante
declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos;
17.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema,
que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
17.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso (item 17.1), no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor;
17.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do
processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
17.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
17.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
17.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
17.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora;
17.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XVIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
18.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação;
18.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor;
18.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis;
18.4. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA”.
XIX - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:
19.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e
a quantidade de fornecedores, convocará os interessados para, no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados da data da convocação, procederem à assinatura do Contrato, a qual, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas;
19.2. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administração ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas em lei ou no
presente instrumento convocatório;
19.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
19.4. Serão registrados em ata os preços e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os
materiais com preços iguais ao do licitante mais bem classificado; segundo a ordem de classificação
baseada na última proposta apresentada durante a fase competitiva, que deverá ser observada para
fins de eventual contratação;
19.5. No momento da assinatura do Contrato a Administração verificará se os licitantes mantêm as
mesmas condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas durante todo o
Contrato.
XX – DAS SANÇÕES:
20.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Município de Maracas
e será descredenciada no cadastro de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
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sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:
a) cometer fraude fiscal;
b) apresentar documento falso;
c) fizer declaração falsa;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) não assinar o contrato no prazo estabelecido;
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) não mantiver a proposta.
20.2. Para os fins do item 17, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º da lei federal nº 10.520/02.
XXI- DISPOSIÇÕES FINAIS:
21.1. O Prefeito Municipal de Maracás compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado;
21.2. A anulação do Pregão induz à do contrato;
21.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato;
21.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
21.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, ao Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de classificação e habilitação;
21.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão;
21.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel;
21.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas;
21.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
Município de Maracás, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
XXII- FORO:
22.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de
Maracas, Comarca de Maracas, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
22.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
XXIII – ANEXOS:
I - TERMO DE REFERÊNCIA;
II - PROPOSTA DE PREÇOS;
III - MINUTA DO CONTRATO;
IV - DECLARAÇÃO ÚNICA.
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VI – ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Maracás – BA, 11 de Maio de 2021.

__________________________
Antônio Luiz Nunes Gomes
Pregoeiro

PARECER JURÍDICO
Este edital obedece aos requisitos e atende a todas as formalidades exigidas pela lei nº 8.666/93 e
10520/02, estando de acordo com as respectivas disposições legais, sendo esta assessoria jurídica pela
concretização da avença.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019
OAB/BA nº 46.910
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO:

Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados para atender às necessidades das
diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
II - JUSTIFICATIVA:

Faz-se necessária a Aquisição do material de consumo e permanente, para atender as necessidade da
Prefeitura e suas secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos
serviços essenciais ao Município e oferecendo melhores condições de atendimento aos usuários do
sistema público.
III - IDICAÇÃO DE MARCA NO OBJETO
Quando houver a indicação de Marca como parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto
a ser licitado, o mesmo poderá ser cotado de marca equivalente, similar, ou de melhor qualidade.
IV – ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:
LOTE 1
Item

Quant.

Unid.

1

17

Un

2

22

Un

Especificação
AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO 
220V
CAPACIDADE DA CONDENSADORA 18000 BTUS) /
FASE: MONOFÁSICO / ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V /
CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO 11,5A
(AMPERES) / EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EER (W/W)
3,24 / POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W) 1628W /
CICLO: FRIO / VAZÃO DE AR (M³/H) 1050 /
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (INMETRO) / TIPO
DO
CONDENSADOR:
VERTICAL
/
TIPO
DE
TECNOLOGIA
DO
COMPRESSOR
ROTATIVO
/
CONSUMO DE ENERGIA PROCEL: 34,2 (KWH/MÊS) /
CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA
BAIXO) AUTOMATICO / CONTROLE DE TEMPERATURA
ESTÁVEL; SIM / FREQUÊNCIA; 60 / NÍVEL DE RUÍDO
INTERNO: 45 / NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45 / COR
DA EVAPORADORA: BRANCO / DIÂMETRO DA LINHA
DE SUCÇÃO: 1/4 POL / DIÂMETRO DA LINHA DE
LÍQUIDO: 1/4 POL / TIMER: SIM / REGULA
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO: SIM / SWING: SIM /
TURBO: SIM / AVISO LIMPA FILTRO: SIM
DESUMIDIFICAÇÃO:
SIM
/
PROTEÇÃO
ANTICORROSÃO: SIM / UNIDADE EXTERNA - LARGURA
(MM):
380
UNIDADE EXTERNA - ALTURA (MM): 550 / UNIDADE
EXTERNA - PROFUNDIDADE (MM): 430 / CONTROLE
DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL
/ INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA:
SIM /CONTROLE REMOTO: SIM / PESO DA UNIDADE
EXTERNA (KG): 23 / UNIDADE INTERNA - LARGURA
(MM):930 / UNIDADE INTERNA - ALTURA (MM): 330 /
UNIDADE INTERNA - PROFUNDIDADE (MM): 240 /
PESO DA UNIDADE INTERNA (KG): 12 (777206702)

AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE E FRIO
Tipo de ar condicionado Split Capacidade Refrigeração
12.000 BTU Ciclo Quente e frio (reverso) Velocidades
4 Modos de operação Automático Vazão de ar 600
(m3/h) Controle Remoto sim Tamanho do ambiente
(m²) Até 20 m2. Filtro sim proteção ativa. Filtro
limpa fácil. Tripla filtragem Compressor Rotativo.

Marca

Preço
Unit.
Máximo

Total
Previsto
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76

25

Un

80

2

Un

Saída de ar Sim, saída regulável de ar.
Recirculação de ar (m³/h) Sim.
Frequência 60 (Hz)
Alimentação 220 Volts
Consumo aproximado de energia - 1,085Kw Modo
Espera - Standby (49W)
Cor Branco Capacidade total de refrigeração (KW)
3,52
Capacidade total de refrigeração BTU/h 12000
Corrente Elétrica: 5,5 A
Tipo de gás: R410A
Certificação do INMETRO 000615/2012 (707204515)
APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTUS - 
MODELOS SPLIT HIGH Modelo: Split High Wall
Tipo de ciclo: Frio
Cor: Branco
ENCE: No mínimo D
Filtro de Ar: Anti-bactéria
Vazão de Ar: No mínimo 1.150 m³/h
Controle remoto; Sim
Termostato: Digital
Funções: Sleep e Swing
Voltagem: 220 V (707203152)
AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - QUENTE 
E
FRIO
TIPO
DE
AR
CONDICIONADOSPLIT
/
CAPACIDADEREFRIGERAÇÃO
9.000
BTU
/CICLOQUENTE E FRIO (REVERSO) VELOCIDADES4 /
MODOS DE OPERAÇÃOAUTOMÁTICO / VAZÃO DE
AR600 (M3/H) / CONTROLE REMOTOSIM TAMANHO
DO AMBIENTE (M²) ATÉ 20 M2. / FILTROSIM
PROTEÇÃO ATIVA. FILTRO LIMPA FÁCIL. TRIPLA
FILTRAGEM COMPRESSORROATATIVO. SAÍDA DE AR
SIM, SAÍDA REGULÁVEL DE AR. / RECIRCULAÇÃO DE
AR (M³/H) SIM. FREQUÊNCIA60 (HZ) / ALIMENTAÇÃO
220 VOLTS / CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA1,085KW MODO ESPERA - STANDBY (49W) / COR
BRANCO / CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO
(KW)3,52 / CAPACIDADE TOTAL DE REFRIGERAÇÃO
BTU/H12000 / CORRENTE ELÉTRICA: 5,5 A / TIPO DE
GÁS:R410A
CERTIFICAÇÃO
DO
INMETRO000615/2012. (5052182)








Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)


LOTE 2
Item

Quant.

Unid.

3

10

Un

4

59

Un

Especificação
ARMÁRIO COPA/COZINHA - ARMÁRIO COPA
/COZINHA AÉREO TRIPLO- Em aço resistente, na
cor branca, 03 portas de abrir, acabamento pintura
epóxi/ poliéster, puxadores de alumínio cromado.
Dimensões aproximada: largura 1,20cm, altura
52,5cm e profundidade 28,3cm (6060060)
ARMÁRIO DE AÇO C/4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS
ESPECIFICAÇÕES
MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE
E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM);
POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E
REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM,
APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE
DISTRIBUÍDOS); EQUIPADO COM 04 (QUATRO)
SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS; DISPÕE DE
SISTEMA DE FECHADURA* CONJUGADA À
MAÇANETA CROMADA, COM FECHAMENTO EM
SISTEMA DE VARÃO; AS PORTAS SÃO
CONSTITUÍDAS EM 02 (DUAS) FOLHAS, COM 03

Marca

Preço
Unit.
Máximo









Total Previsto
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5

32

Un

8

5

Un

9

3

Un

16

9

Un

17

73

Un

18

40

Un

19

170

Un

(TRÊS) DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA,
COM MATA-JUNTA CENTRAL; SUBMETIDO A PRÉTRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA
ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E
CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ; COR: CINZA CRISTAL
PADRÃO ISMA LTDA. DIMENSÕES DO ARMÁRIO:
1.988 MM (ALT.) X 900 MM (LARG.) X 400 MM
(PROF.) (777206690)
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA,
CONTÉM PORTA-ETIQUETA E PUXADORES
ESTAMPADOS NAS GAVETAS, PUXADORES COM
ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL OU
GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM
TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E
SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR
TRILHO TELESCÓPICO: ALTURA EXTERNA: 1,33 M /
PROFUNDIDADE EXTERNA: 57 CM (777206689)
BALCÃO PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS
CINZATAMANHO: COMPRIMENTO:79CM /
ALTURA:77CM / PROFUNDIDADE :37,5CM /
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 1 COR: CINZA /
QUANTIDADES DE PORTAS: 2 / PESO: 16,000 KG
(777206692)
BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA 12 LITROS
DE 6 VELOCIDADES 1/2 CV INMETRO (220V OU
BIVOLT)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT / MOTOR:
MONOFÁSICO / POTÊNCIA: 360W / CAPACIDADE:
12 LITROS / ROTAÇÃO: 6 VELOCIDADES (80 A 230
RPM) / BALDE: AÇO INOX / DIÂMETRO DO BALDE:
23CM / CORPO: AÇO CARBONO / ALTURA: 54 CM /
LARGURA: 31 CM / PROFUNDIDADE: 69 CM / PESO:
55 KG (777206697)
CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE,
MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL
REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO,
MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL
ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE
GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO
COM BRAÇOS, COR AZUL ANIL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO
EM COURO (777208803)
CADEIRA FIXA (sem braços, assento e encosto
separados fixados por tubo de aço industrial oval,
estofamento em espuma de poliuretano injetada e
moldada anatomicamente com aprox. 40mm de
espessura e densidade de 60Kg/m³, forração em
ambas as faces do assento e do encosto em tecido
na cor AZUL ROYAL) (707201589)
CADEIRA GIRATÓRIA COM RODINHAS
caixa/desenhista: Compensado anatômico especial,
estofamento com espuma injetada, e espuma
laminada no contra assento e no contra encosto em
vinil. Base sem relax, apoio para pés com altura
regulável e sistema pneumático de regulagem de
altura. Aranha em aço com capa de polipropileno
com ponteiras e sapatas no lugar de rodízios (opção
com rodízios de nylon ou poliuretano). Dimensões:
altura assento: 65 a74 cm; altura total 94 a115 cm;
largura: 46 cm; profundidade: 63cm. Cor azul Royal
(707201588)
CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO BRANCA
ALTURA DO PRODUTO (CM) 55 / COMPRIMENTO DO
PRODUTO (CM) 80/ CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1
POLTRONA COR BRANCO / CORES DO PRODUTO
BRANCO / DESCRIÇÃO DO TAMANHO 55X41X80CM
/GARANTIA 3 MESES LARGURA DO PRODUTO (CM)
41 / MATERIAL RESINA/ PESO DO PRODUTO (KG)
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2.400 / PESO SUPORTADO (KG) 80 (777206694)

20

25

Un

21

9

Un

26

5

Un

31

32

Un

32

46

Un

34

16

Un

35

40

Un

39

6

Un

CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO
E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA,
ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESPECIAL
PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG.
BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA
COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇADA.
ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO
ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA.
APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO
INMETRO. (777208807)
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (BLUETOOTH, USB,
SD CARD E FM, CONTROLE REMOTO COM TROCA DE
PASTAS, AUXILIAR - IPHONE, IPAD, IPOD,
TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV,
TECLADO, MICROFONE, VIOLÃO) BIVOLT
AUTOMÁTICO E POTÊNCIA APARTIR DE 50W RMS
(777208458)
CARRINHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA ÚMIDA E
SECA
- Carro de Limpeza Multifuncional América (Bolsa
em Vinil Disponível nas cores Vermelho, Azul,
Amarelo, Verde)
- Balde DOBLO 30 Litros (Disponível nas cores
Vermelho, Azul, Amarelo, Verde)
- 02 Cabos Alumínio 1,40 m
- Haste Americana (Disponível nas cores Vermelho,
Azul, Amarelo, Verde)
- Refil de Algodão 320 g - Para limpeza úmida.
- Armação Mop Profi - Medida 60cm
- Refil Mop Pó Profi - Medida 60cm.
- Pá POP (Ajuda na varreção do lixo)
- Placa Sinalizadora. (Sinaliza que o ambiente deve
ser circulado com cuidado e previne acidentes)
Medidas de Cubagem:
88 x 30 x 55 - Carrinho
40x40x80 - Balde, Placa/Pá/Refis e Cabo
Alumínio
25kg (707204526)
DISPENSER PAPEL TOALHA - Suporte para sabonete
e álcool em gel, com capacidade de refil de 800ml
ou reservatório para abastecer, cor branco, material
plástico reforçado em ABS, possuir fonte de
economia para fazer dosagem correta, evitando
assim, desperdícios. Deverá acompanhar kit com
bucha e parafusos para instalação. (707201910)
DISPENSADOR - DISPENSADOR, MATERIAL
PLÁSTICO ABS, APLICAÇÃO PARA ÁLCOOL GEL,
CARACTERÍSTICASADICIONAIS SUPORTE DE
PAREDE (777208835)
ESCADA HOSPITALAR, USO MACA, MATERIAL
FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO
DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO
PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR
BRANCA (6062110)
ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS C/ REFORCO X
90KG/PRATELEIRA CINZA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: 2000MM (A)
X 920MM (C) X 400MM (L) / ESPESSURA DA CHAPA
(PRATELEIRA): C#14 (1,90 MM) / ESPESSURA DA
CHAPA (COLUNA): P#22 (0,75 MM) / COR: CINZA
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 6 / MATERIAL:
AÇO EMBALAGEM ALTURA: 240.00 CM / LARGURA:
92.00 CM / PROFUNDIDADE: 40.00 CM/ PESO:
25.38 KG (777206691)
FOGÃO À GÁS 5 BOCAS BRANCO - BIVOLT
TIPO DE FOGÃO: GÁS / MATERIAL/COMPOSIÇÃO:
PLÁSTICO, VIDRO, ALUMÍNIO / CAPACIDADE
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40

2

Un

42

9

Un

51

14

Un

52

10

Un

55

12

Un

(LITROS): 119.5 / ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO /
QUANTIDADE DE BOCAS: 5 / EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA: A / CARACTERÍSTICAS DO FORNO:
VIDRO DUPLO NA PORTA / FUNÇÕES: TIMER / COR:
BRANCO PAINEL: MANUAL / DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP)
94,5X76X64CM / PESO APROXIMADO DO PRODUTO
(KG) 38,3KG / REFERÊNCIA DO MODELO: BIVOLT
(777206708) /
FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO A GÁS
QUEIMADORES SIMPLES 2 / QUEIMADORES
DUPLOS 2 / ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÃ DE
ROCHA /
COR PREDOMINANTE PRETO / CONSUMO
QUEIMADORES SIMPLES 0,320KG/H / CONSUMO
QUEIMADORES DUPLOS 0,415 KG/H / MEDIDAS
DO FOGÃO: ALTURA 78 CM / LARGURA 80 CM /
COMPRIMENTO 72 CM.
MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA 29 CM /
LARGURA 50 CM / PROFUNDIDADE 70 CM / PESO
61,10 KG (777206684)
GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE 400
LITROS - BRANCA
TIPOS DE GELADEIRA DUPLEX / CAPACIDADE
TOTAL DE ARMAZENAMENTO 400L OU SUPERIOR
MATERIAL/COMPOSIÇÃO AÇO, PLÁSTICO E VIDRO /
CONSUMO (KW/H) 55 / POTÊNCIA (W) 100 / COR
BRANCO TERMOSTATO NÃO / TIPO DE DEGELO
FROST FREE / COMPARTIMENTOS PORTA OVOS /
FUNÇÃO REFRIGERADOR PAINEL BLUE TOUCH /
CONTROLE DE TEMPERATURA SIM / NÚMERO DE
PORTAS 2 / VOLTAGEM 220V (OU BIVOLT)
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO C/ PÉS
NIVELADORES - CM (AXLXP) 184X70,5X76,7CM
PESO APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 73,5KG
(777206701)
LIQUIDIFICADOR COPO DE PLÁSTICO 2
VELOCIDADES 550W
MATERIAL/COMPOSIÇÃO PLÁSTICO / VELOCIDADE
2 + PULSE/AUTOCLEAN
CAPACIDADE DA TIGELA/COPO (EM LITROS) 1,5 L
(ÚTIL); 2 L (TOTAL) CARACTERÍSTICA DO
COPO/TIGELA/TAMPA TODO EM PLÁSTICO/
RECURSOS / FUNÇÕES LIQUIDIFICAR, MISTURAR E
TRITURAR DIVERSOS TIPOS DE INGREDIENTES
ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM
220V (OU BIVOLT) / POTÊNCIA (W) 550W /
CONSUMO (KW/H) 0,2 KW/H*/MÊS / COR BRANCA /
DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM
(AXLXP) 21,0X30,0X15,5CM DIMENSÕES
APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO - CM
(AXLXP) 25,6X29,3X17,5CM / PESO APROXIMADO
DO PRODUTO - KG 1,26KG (777206700)
LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL - CORPO:
INOX / ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 220V /
POTÊNCIA: 1/HP /800 WATTS / FREQUÊNCIA:
50/60 HZ / ROTAÇÃO: 18.000RPM / ALTURA: 65 CM
/ LARGURA DA BOCA: 14,5 CM / PESO LÍQUIDO:
4.620 KG/ TAMPA: ALUMÍNIO REPUXADO / COPO: 4
LITROS INOX (777206699)
MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60M - S/ GAVETA TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM COR
CINZA/CINZA. BORDA POST DE 16MM CINZA EM
TODO O TAMPO. PÉS METÁLICOS NA COR CINZA
METALON 50X30 E 30X20 PINTURA
ELETROSTÁTICA. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO
TAMPO ATRAVÉS DO PARAFUSOS SOBERBO DIRETO
NA MADEIRA DO TAMPO. PÉS FIXOS C/ BOTINHA
PLÁSTICA POLIPROPILENO (777208837)
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56

34

Un

57

6

Un

58

9

Un

59

8

Un

65

9

Un

67

9

Un

68

11

Un

73

30

UN

MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS 120CM
AZUL/CINZA
MATERIAL MDP / PÉ DE AÇO CARBONO / PINTURA
EPÓXI / REVESTIMENTO BP. / COR BRANCA /
NECESSITA MONTAGEM, SUGERIMOS A
CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL / CONTEÚDO
DA EMBALAGEM TAMPO DA MESA KIT DE
MONTAGEM MANUAL DE MONTAGEM GAVETAS E
PAR DE CHAVES / ALTURA 74 CM LARGURA 106 CM
/ PROFUNDIDADE 60 CM / DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM
101,0 CM X 62,0 CM X 9,5 CM (777205932)
MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES GIRATÓRIA COM
ENCOSTO
Tampo produzido em MDF com 15 mm,
reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm
de espessura.
Revestido com laminado de alta resistência da
marca Formica.
Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm
de espessura.
Assento produzido em MDF com 15 mm de
espessura, acabamento estofados
Estrutura montada para bancos giratórios, fabricada
com tubos de aço carbono de seção 50 x 50 mm x
1,50 mm de espessura e 50 x 30 mm x 1,20 mm de
espessura. (777206686)
MICROFONE SEM FIO, DUPLO, FREQUÊNCIA DE
UHF, ALCANCE DINÂMICO DE 100 METROS DE
DISTÂNCIA DA BASE. (777208457)
MOCHO ODONTOLÓGICO - A GÁS, COM CINCO
PATAS ARO DE APOIO DOS PÉS CROMADO;
ESPUMA INJETADA D-28; REVESTIDO EM PVC SEM
COSTURA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ELEVAÇÃO A
GÁS; TRAVA MANUAL, NA COR AZUL ESCURO.
(777208818)
ROPEIRO DE AÇO COM FECHADURA, NOVO
FABRICADO EM CHAPA 24 OU 26(0,60MM E
0,45MM), NA COR CINZA, COM 12 PORTAS,
DIMENSÕES MINIMAS (MEDIDAS): ALTURA 1,90M X
LARGURA 0,91 M X PROFUNDIDADE 0,40M,
PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI DE ALTA
QUALIDADE E DURABILIDADE, PÉS COM SAPATAS
PLASTICAS PROTETORAS OU PÉS EM PVC/PLASTICO
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. (777208832)
TV: SMART TV COR: PRETO / TECNOLOGIA DA
TELA: LED / POLEGADAS: 40” / RESOLUÇÃO; HD 4K
/ TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZTAXA DE
ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA: 120HZ /
POTÊNCIA DO ÁUDIO (RMS): 20 W (RMS) /
QUANTIDADE DE ENTRADAS USB: 2 / QUANTIDADE
DE ENTRADAS HDMI: 2 / WI-FI: WI-FI INTEGRADO
/ CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO: SIM / PIP
(PICTURE IN PICTURE) / TIMER ON/OFF / SLEEP
TIMER: SIM / CLOSED CAPTION: SIMCONSUMO
(KW/H): 105W (777206703)
SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO
CORTANTE DE 13 LITROS
* DIMENSÕES: - FRENTE: 13,9CM (MÍNIMO) ALTURA: 20,5CM (MÍNIMO) - PROFUNDIDADE:
12,2CM (MÍNIMO) ACOMPANHA DOIS PARAFUSOS
DE DUAS BUCHAS. (777206709)
VENTILADOR DE MESA COM 40CM
NÚMERO DE HÉLICES 6 / VOLTAGEM 220V OU
(BIVOLT) / CONSUMO (KW/H) 0,08KW/H/
DIMENSÕES PRODUTO - CM (AXLXP) 61X45X35CM /
PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 2,5KG
/ MATERIAL/COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/ TIPO
DE VENTILADOR MESA / CONTEÚDO DA
EMBALAGEM 1 VENTILADOR, MANUAL DE
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INSTRUÇÕES E MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
/ GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES
/POTÊNCIA (W) 80W / ÁREA DE VENTILAÇÃO (M2)
20M2 / POSSUI INCLINAÇÃO SIM (18180089)
VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO 200W
BIVOLT
- POSSUI OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA /
- PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA
TRÁS.
- GRADE REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA.
DETALHES TÉCNICOS:
- PROTETOR TÉRMICO. / - HÉLICE 3 PÁS EM
POLIPROPILENO / - MODELO: 60CM / - COR: PRETO
GRADE AÇO 60 AR / - VOLTAGEM: BIVOLT
CHAVEADO / - POTÊNCIA: 200WATTS / CONSUMO: 0,183 KWH
- VAZÃO: 1,081 M3/S / - ROTAÇÃO: 1,430 RPM / DIMENSÕES: 61X69X15CM / - PESO: 4 KG
- GRADE: 600MM / - HÉLICE: 505MM
- ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE
(LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)
(777206688) FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO
PROINFÂNCIA)
Fogão industrial central de 6 bocas com forno e
torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas
em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado
por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural,
e com queimadores dotados de dispositivo
"supervisor de chama". O tamanho das bocas será
de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3
queimadores duplos c/ chapa ou banho Maria e c/
forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira
maciça de material polimérico, fixadas de modo que
o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do
piso.
" Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) (707203145)
MESA- Para computador com teclado rebaixado
medindo 0,80x0,68x0,74cm. Tampo confeccionado
em MDP 25mm de espessura revestido em laminado
melamínico na cor cinza claro, com bordas
arredondadas na cor cinza claro com perfil em PVC
rígido com barras para passagens de fiação. Painel
Frontal MDP 18mm de espessura, estrutura verticais
de dupla sustentação, com tubos oblongos 28mm
por 58mm, parte inferior horizontal em forma
trapezoidal (777208838)
SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO, com
acionamento automático por sensor de presença;
tempo de secagem, de 10 a 15 segundos; tensão
AC 220V, Potencia nominal RPM 1400W/2500 RPM;
potência de aquecimento 800W; distancia de
detecção 09 a 15 cm; temperatura do ar 20 a 40 C;
Capa de proteção: ABS Branco; dimensões (LxPxA)
25 x 17,5 x 48,8mm; peso liquido 4,3 kg;
velocidade do vento 105 m/s. Funcionar com o ar
quente ou frio - EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO
INMETRO (777208840)
BATEDEIRA COM PEDESTAL PRÁTICA B-44 PRETA
220V EM 3 VELOCIDADES POTÊNCIA DE 400W.
INCLUI BOTÃO EJETOR DE BATEDORES.
CAPACIDADE DE 3.6L.TIGELA DE PLÁSTICO,
BATEDORES DE AÇO INOXIDÁVEL. AÇO
INOXIDÁVEL.ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 2
BATEDORES. (777208797)
EBEDOURO 25 LITROS AÇO INOXIDÁVEL 220 V
MATERIAL DO TANQUE: POLIPROPILENO LUGAR DE
COLOCAÇÃO: DE COLUNA TIPOS DE CARGA: REDE
É INDUSTRIAL: SIM. INCLUI FILTRO: SIM.
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CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 25 LALTURA X
LARGURA X PROFUNDIDADE: 125 CM X 32 CM X 49
CM QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 2 (777208798)
BEBEDOURO COR BRANCA VOLTAGEM 220
TEMPERATURAS DA ÁGUA: FRIA, NATURAL LUGAR
DE COLOCAÇÃO: DE BANCADA TIPOS DE CARGA:
GARRAFÃO CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 0.07
L/H CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 20 L ALTURA X
LARGURA X PROFUNDIDADE: 40 CM X 29 CM X 30
CM POSIÇÃO DE CARGA: SUPERIOR QUANTIDADE
DE TORNEIRAS: 2 COM BANDEJA COLETORA: SIM
COM INDICADOR LED: SIM (777208799)
ONJUNTO DE MESA PARA JANTAR RETANGULAR 4
CADEIRAS DESIGN CONTEMPORÂNEO COM
MATERIAIS DE QUALIDADE. PESO MÁXIMO
SUPORTADO: MESA 80 KG, CADEIRAS 100KG.
MATERIAL MDF E AÇO ALTURA (CM) 76 CM
LARGURA (CM) 70 CM PROFUNDIDADE (CM) 110 CM
(777208833)
LONGARINA SECRETARIA 04 LUGARESQUANTIDADE DE ASSENTOS: 4 - MATERIAIS DA
ESTRUTURA: FERRO, MATERIAIS DOS ASSENTOS:
ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO
COURINO - ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM
ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ
110 KG POR LUGAR. (777208836)
QUADRO DE AVISO (MURAL) QUADRO DE AVISO
COM MOLDURA EM MADEIRA PINUS DE
REFLORESTAMENTO E CANTOS PLÁSTICOS, TAMPO
COM ACABAMENTO EM CORTIÇA, BASE EM
CARDBOARD. PARA USO DE ALFINETE TIPO TAÇA,
PARA QUADRO DE CORTIÇA. (777208839)
SMART TV LED 42" FULL HD 3 HDMI 2 USB
COM MIDIACAST – PRETO TELEVISOR COM TELA
DE 42 POLEGADAS EM RESOLUÇÃO FULL HD.
TECNOLOGIA SMART- COMUNICAÇÃO SEM FIO
ENTRE DISPOSITIVOS MÓVEIS – COM SUPORTE
FIXO UNIVERSAL (777208841)
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84'' 4:3
ENRROLAMENTO MANUAL (777208922)
Gaveteiro Aéreo Com 02 Gavetas Pandin, Linha
Pe40, Dimensões Altura: 202 Mm Largura: 350 Mm,
Profundidade: 375 Mm, cor Casa Branca.
(777208943)
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CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
FABRICADA EM LATÃO, COM TRATAMENTO CROMADO
ACETINADO; FORMATO ERGONÔMICO; COPO DE
ESPESSURA FINA, POSSUI RANHURAS
ANTIDERRAPANTE E EXTREMINDADE INCLINADA;
CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO DISTRIBUIDO
SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA;
FIXAÇÃO DAS BROCAS ATRAVÉS DE PUSH BOTTON;
VELOCIDADE ENTRE: 380.000 A 420.000 RPM;
PRESSÃO AR: 32 A 35 LBS; BALANCEAMENTO: SIM;
AUTOCLAVÁVEL: 135°C; GARANTIA: 1 ANO;
CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A EN ISO
9001 E EN ISO 13485. EXIGÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
TECNICA AUTORIZADA NA REGIÃO. (777206728)
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 183LITROS Potência:
1 HP (0,75 kW)

Marca
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Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13.
/ Acionamento direto /Mecanismo isento de óleo, com
anéis de teflon (PTFE); / Blocos em ferro fundido em
alta confiabilidade e durabilidade
(CSA 6,5/30 em alumínio injetado); / Aditivo
antimicrobiano na pintura; / Pintura epoxi interna e
externa; / Reservatórios e válvulas de segurança com
homologação ASME; / 100% em conformidade com a
portaria NR13; / certificação CE; / Fácil instalação
Isento de Óleo / Pistão /Unidade compressora em
ferro fundido / Deslocamento Teórico: 12 pés³/min
(340 L/min) / RPM: 1730 / Pressão de operação:
Mínima: 80 lbf/pol² ( 5,5 Bar) - Máxima: 120
lbf/pol² (8,3 Bar) / Nº de estágios: 01 / Nº de
pistões: 2 x 2 em V / Nº de polos: 04 / Tensão: 110V
/ 220V Monofásico /Volume do reservatório: 183,1 L /
Peso bruto: 132 kg / Peso líquido: 106 kg /
Dimensões (LxAxC): 450x840x1330 mm / Ruído: 84
dB - Medido a 1M de distância com fundo de 65 dB - 1
ANO DE GARANTIA E COM ASSISTÊNCIA NA REGIÃO
(777208808)

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO
APARELHO SEM FIO COM BATERIA DE LITIO, LUZ
PRIA GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (800 A
1300MW/C²) LUZ FRIA E AZUL, NA FAIXA DE 470 A
500 NM, PONTEIRA COM GIRO DE 360°, VOLTAGEM
DE 220V, GARANTIA DE 1 ANO, ASSITÊNCIA
TECNICA COMPROVADA NA REGIÃO. (22222770)

ULTRASSOM ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: CANETA ULTRASSÔNICA BASEADA EM
CÉLULAS PIEZOELÉTRICAS; / PEÇA DE MÃO
REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL; / 10 NÍVEIS DE
AJUSTE DE POTÊNCIA; / CANETA ESTABILIZADA
ELETRONICAMENTE FÁCIL INSTALAÇÃO; /
FREQUANCIA MÁXIMA DE 30.000 HZ; /
PEDAL DE ACIONAMENTO;/ FONTE DE
ALIMENTAÇÃO;/ CHAVE DE TORQUE; / MANUAL DE
INSTRUÇÕES; / KIT PARA INSTALAÇÃO;/ GARANTIA:
1 ANO. / 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA / 5 PONTAS
ULTRASSÔNICAS (777208809)
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BALANCA DIGITAL 200KG ELETRONICA LCD EM
VIDRO TEMPERADO PESO MÍNIMO RECOMENDADO
(KG): 20KG; PESO MÁXIMO RECOMENDADO (KG):
180KG
DIMENSÕES: 32 X 32 X 2,5 CM; ALTA PRECISÃO
NO SISTEMA DE SENSOR; PLATAFORMA DE VIDRO
TEMPERADO; GRADAÇÃO: D=100G; MEDIDA DO
LCD: 78X36MM; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE
TOQUE; ZERA E DESLIGA AUTOMÁTICO
(777206730)
CANETA 904NM INFRAVERMELHO - PARA
LASERPULSE
MODELO: CANETA PARA LASERPULSE - 904NM /
MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO
BIVOLT AUTOMÁTICO / POTÊNCIA: 70MW (PICO) /
GARANTIA: 18 MESES / REGISTRO ANVISA
(777206724)
INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA COM PEDESTAL
E RODÍZIOS CARACTERÍSTICAS- MONTADO SOBRE
BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO
IMPACTO; - MEDIDA DA BASE: 56X56CM;- DOTADO
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DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS COM RODÍZIOS
GIRATÓRIOS; - HASTE FLEXÍVEL, PARA MELHOR
DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ; - REFLETOR
DE ALUMÍNIO ANODIZADO; - ALTURA REGULÁVEL
DE 105CM A 145CM; - INTERRUPTOR
LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE
LIGAÇÃO; - TENSÃO: 220V.DIMENSÕES: BASE:
56CM X 56CM/ ALTURA: MINIMA 105CM / MÁXIMA
145CM.ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA LÂMPADA
DE 220 VOLTS. (777206720)
LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA,
TERMOTERAPIA, FOTOTERAPIA POTÊNCIA: 150W /
GARANTIA: 3 MESES (DEFEITOS DE FABRICAÇÃO)
(777206721)
NEURODYN II - APARELHO DE TENS, FES E
CORRENTE RUSSA 04 CANAIS
MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO / VOLTAGEM:
BIVOLT (AUTOMÁTICO) / POTÊNCIA: ENTRADA:
100 - 240V~ 50/60 HZ / POTÊNCIA DE ENTRADA:
85 VA / FUSÍVEIS: 5A 250V~ (20AG) AÇÃO RÁPIDA
/ CLASSE ELÉTRICA: CLASSE II / PROTEÇÃO
ELÉTRICA: TIPO BF / DIMENSÕES: 27 X 26,6 X
12,5CM (L X P X A) / PESO: 1,85 KG / REGISTRO
ANVISA/ GARANTIA: 18 MESES / ITENS INCLUSOS
01 MANUAL DE INSTRUÇÕES / 08 ELETRODOS DE
SILICONE 5CM X 5CM / 01 CABO DE CONEXÃO AO
PACIENTE (LARANJA CANAL 1, PRETO CANAL 2) /
01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE (AZUL CANAL
3, VERDE CANAL 4) / 01 CABO DE FORÇA
DESTACÁVEL / 01 BISNAGA DE GEL 100G / 01
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALENTEÇÕES
(777206722)
OCULOS DE PROTEÇÃO PARA LASER OPERADOR 200 NM - 1200 NM (777206723)
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BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR,
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRIPLO
DOBRÁVEL, ALTURA CERCADE 1,80 M,
COMPRIMENTO 1,80 APROXIMADAMENTE, ABERTO,
TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS EM PVC
(777208800)
BOMBA DE INFUSÃO EQUIPO UNIVERSAL
Tela de LCD para ajustes e configurações; Painel de
LED’s para registro de volume infundido; LED’s
indicadores de funcionamento; Bomba: Compatível
com equipo padrão de qualquer marca; Possui
alarmes audiovisuais; Sensor de gotas; Ajuste de
volume de infusão pré definido; Modos de trabalho:
ml/h e gotas/min; Três níveis de indicação de ocusão
no sistema; Função purgar; KVO (Manter veia aberta)
com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; Gravação
automática da última infusão; Funcionamento por
mais de 4 horas em bateria; Classe de proteção IPX4;
Alarmes: Indicações sonoras (bip e voz); Início da
infusão; Término da infusão; Infusão da quantidade
limitada encerrada; Oclusão; Detecção de bolhas;
Fechar a porta; Instalação incorreta; Configuração
incorreta; Velocidade de infusão anormal; Sensor de
gotas desconectado; Alimentação externa
desconectada; Bateria fraca;
Especificações: Volume de infusão: De 1ml a 9.999ml
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Taxa de infusão: Modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h
(incremento de 1 ml/h) Modo gotas/min – 1 a 266
gotas/min (incremento de 1 gota/min) Taxas de
BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100
ml/h) Taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1
ml/h)Oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg),
Baixa (300 mmHg)
Bateria e alimentação: O
equipamento possui bateria interna recarregável DC
11,1V, com capacidade de no mínimo 04 horas de
funcionamento sem necessidade de recarga.
Alimentação AC 100-240V - 50/60Hz, automático.
Peso e dimensões: Peso líquido aproximado: 1,8 kg
Dimensões: 140 x 157 x 220mm. Acessórios que
acompanham o equipamento: 01 Cabo de força; 01
Bateria interna ;01 Sensor de gotas; 01 Manual de
instruções. (707201572)
CABO EXTENSOR SPO2 OXIMETRO DE PULSO INFTEC 
CAREVISION100. CABO EXTENSOR PARA SENSOR
SPO2 COMPATIVEL COM OXIMETRO DE PULSO
MARCA INFTEC MODELO CAREVISION 100.
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE
(777208801)

DETECTOR FETAL PORTÁTIL 2,2 HZ COM ESTOJO DE
COURO E FONE DE OUVIDO DF4001 (22222721)

MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO TOUCH
SCREEN
O Monitor de 12” possui os seguintes parâmetros
básicos: ECG/respiração, SpO2, PNI e dois canais de
Temperatura. O monitor já vem pré configurado com
duas entradas para pressão invasiva. ECG: Possibilidade de 3 ou 7 derivações (de acordo com a
configuração); -Ajuste da velocidade do traçado 6,25
mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. -Sensibilidade
do traçado (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) e automático; Faixa de leitura da Frequência Cardíaca: 15 a
300bpm; -Alarme de mínimo e máximo; Alarme de
eletrodo solto com identificação do mesmo;-Detecção
automática de no mínimo 10 tipos de arritmias; Análise de segmento ST em todas as derivações; Proteção contra desfibrilador e bisturi;-Indicação de
marca-passo. Respiração (impedância) : -Indicação
da frequência respiratória e apresentação da curva de
respiração; -Faixa de leitura: 0 a 150rpm; alarmes de
mínimo e máximo; -Detecção e alarme de apneia com
tempo programável; Oximetria de pulso: -Apresenta
curva pletismográfica com o respectivo valor
numérico; -Faixa de leitura de 0 a 100%; -Medição
de pulso: 20 a 300bpm; alarmes de mínimo e
máximo. Pressão Não Invasiva (PNI): -Método de
mensuração oscilométrico, com margem de
mensuração de 0 a 300mmHg;-Pressão máxima de
insuflação do manguito: adulto 300mmHg, criança
240mmHg, e neonatal 150mmHg; -Mensuração
manual e automática com intervalos préprogramáveis pelo usuário; Temperatura: Possibilidade de medir até 2 temperaturas; -Margem
de mensuração de 0 a 50°C; -Alarmes de mínimo e
máximo; Capnografia: -Mensuração do CO2 através
do método mainstream e sidestream para pacientes
intubados e não intubados; -Faixa de medição de
capnografia de 0 a 100mmHg; -Faixa de frequência
respiratória de 3 a 150rpm; Precisão da medição do
CO2: ±3 mmHg (0< CO2<10 mmHg); ± 4 mmHg (10
<CO2 ? 40 mmHg); ± 10% leitura (40 <CO2 ? 100
mmHg) (Quando não há condensação). Apresentação da onda de capnografia e dos
respectivos valores de CO2 e rpm; -Alarmes
audiovisuais de todos os parâmetros monitorados
com limites ajustáveis manual ou automaticamente
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com detecção de apneia; Pressão Invasiva: -Capaz de
mensurar até 2 pressões invasivas com calibração
simultânea; -Faixa de Medição: -10 a 300mmHg;
Rotulagem com os nomes das pressões invasivas em
uso; Acompanha: Kit de Acessórios composto de:
Cabo de alimentação; Cabo de ECG de 3 vias; Cabo
conector de SPO? com sensor; Mangueira de ar para
PNI;-Manguito reutilizável adulto; -Bateria interna;Manual em Português. (707201567)

Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)


LOTE 6
Item

Quant.

Unid.

Especificação

11

1

Un

22

2

Un

23

5

Un

27

50

Un

29

20

KITS

36

3

Un

37

3

Un

38

5

Un

43

3

Un

44

5

Un

45

3

Un

47

5

KITS

48

5

KITS

BOLA BOBATH - ALONGAMENTO E PILATES - 65CM
BOLA PRODUZIADA EM MATERIAL DE ALTA
RESISTÊNCIA (777206718)
CANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM
NÁILON COM VELCRO, PESO 2 KG, USO
FISIOTERAPIA (PAR) (777208823)
CANELEIRA, TIPO PESO DE AREIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM
NÁILON COM VELCRO, PESO 3 KG, USO
FISIOTERAPIA (PAR) (777208824)
COLCHONETE PARA GINÁSTICA. LEVE\, FLEXÍVEL\,
ATÓXICO E LAVÁVEL. ESP UMA DE POLIURETANO.
DENSIDADE 18. COLCHONETE INDICADO PARA
PRÁTICA ESPORTIVA. MEDIDAS: 95CM X 55CM X
3CM. GÊNERO: UNISSEX (777208813)
CONE PARA TREINAR AGILIDADE. KIT C/ 10
UNIDADES. ALTURA: 23CM MATERIAL:PVC CORES
VARIADAS CONES PARA MARCAÇÃO. TREINAMENTO
DE CIRCUITO, FUNCIONAL E ESPORTES EM GERAL.
KIT. (777208826)
FAIXA MINI BAND FORTE. FAIXA ELÁSTICA
CIRCULAR. 1 FAIXA (VERMELHA) DE FORTE
INTENSIDADE. COMPRIMENTO: 27 CM/ LARGURA: 5
CM/ ESPESSURA: 0,65 MM/ RESISTÊNCIA: 9 KG.
(777208830)
FAIXA MINI BAND LEVE. FAIXA ELÁSTICA
CIRCULAR. 1 FAIXA (AMARELA) DE LEVE
INTENSIDADE. COMPRIMENTO: 27 CM/ LARGURA: 5
CM/ ESPESSURA: 0,45 MM/ RESISTÊNCIA: 4,5 KG
(777208828)
FAIXA MINI BAND MÉDIA. FAIXA ELÁSTICA
CIRCULAR. 1 FAIXA (AZUL) DE MÉDIA
INTENSIDADE. COMPRIMENTO: 27 CM/ LARGURA: 5
CM/ ESPESSURA: 0,55 MM/ RESISTÊNCIA: 6,8 KG.
(777208829)
HALTERES DE 01 KG, PAR DE HALTERE, DE FERRO
100% EMBORRACHADO ,1 KG (777208820)
HALTERES DE 02 KG, PAR DE HALTERE, DE FERRO
100% EMBORRACHADO ,2 KG (777208821)
HALTERES DE 03 KG, PAR DE HALTERE, DE FERRO
100% EMBORRACHADO ,3 KG (777208822)
KIT FAIXA ELÁSTICA THERA BAND COM 3 (TRÊS)
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA (777208827)
KIT MINI BAND: KIT COM 4FAIXAS ELÁSTICAS COM
DIFERENTES INTENSIDADES (FRACO, MÉDIO,
FORTE, EXTRA FORTE) CONFECCIONADA EM LÁTEX,
COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE:
600X50X0,5MM (LEVE); 600X50X0,75MM (MÉDIO);
600X50X0,95MM (FORTE); 600X50X1,15MM
(FORTE). (777208819)

Marca

Preço
Unit.
Máximo





















































Total Previsto
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64

1

Un

70

2

Un

71

15

UN

ROLO DE BOBATH CONFECCIONADO EM PLÁSTICO
INFLÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, MEDINDO
750X380MM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
PAPELÃO. ACOMPANHA BOMBA DE INFLAR.
DIMENSÕES DO PRODUTO: 22X24X11 CM / PESO
APROXIMADO DO PRODUTO: 1200G / ITENS
INCLUSOS 1 ROLO E 1 BOMBA DE ENCHER /
COMPOSIÇÃO MATERIAL: PLÁSTICO (777206717)
TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO: EQUIPAMENTO
UTILIZADA EM EXERCÍCIO DE EQUILÍBRIO - TÁBUA
DE PROPRIOCEPÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADA EM
EXERCÍCIO DE EQUILÍBRIO, TRANSFERÊNCIA DE
PESO, FORTALECIMENTO DE MMII E EXERCÍCIOS
PROPRIOCEPTIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO:
MADEIRA COM PISO ANTIDERRAPANTE.
(777208825)
TATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1
M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 30 MM,
COR AZUL (29292591)


















Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)


LOTE 7
Item

Quant.

Unid.

Especificação

14

2

Un

15

2

Un

33

4

Un

53

3

Un

54

1

Un

CADEIRA DE BANHO (OBESO), EM AÇO COM
PINTURA EPOXY, INDICADA PARA USUÁRIOS DE
ATÉ 130KG. - (COTA RESERVADA / MICRO
EMPRESA) CADEIRA DE BANHO (OBESO), EM AÇO
COM PINTURA EPOXY, ASSENTO SANITÁRIO FIXO,
ENCOSTO EM COURVIN, APOIO DE BRAÇOS FIXO,
APOIO PARA PÉS RETRÁTIL, RODAS MACIÇAS ARO
6", FREIOS BILATERAIS, COM LARGURA DO
ASSENTO DE, NO MÍNIMO, 50CM, PARA USUÁRIOS
DE ATÉ 130KG. Categoria: MEDICINA E FARMACIA
(777208816)
CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 160 KG,
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO,
BRAÇOS: REMOVÍVEL, PÉS: REMOVÍVEL, COM
ELEVAÇÃO DE PERNAS, COM SUPORTE PARA SORO,
REFORÇO DUPLO COM LONA E CINTAS TENSORAS;
RODAS DIANTEIRAS ARO 6" RAIADA EM NYLON
COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24"
EM NYLON INJETADO COM FIBRA, PNEUS
INFLÁVEIS COM ROLAMENTO BLINDADO DUPLO
COM PLACA DE REGULAGEM HORIZONTAL;
(777208815)
ESCADA DE AGILIDADE COM 6 METROS CONTENDO
10 DEGRAUS DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS DE
50 CM (777208817)
MACA CLÍNICA, MACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL, TIPO CARRO MACA ELEVAÇÃO
HIDRÁULICA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE
PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS
TERMOPLÁSTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8', SENDO 2
COM FREIO, COMPONENTES SUPORTE SORO
REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 SUPORTE PARA
CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
RADIOTRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS,
ACESSÓRIOS BANDEJA APOIOAÇO INOXIDÁVEL,
TIPO CARRO MACA ELEVA (777208810)
MACA FIXA COM CAPACIDADE DE ATÉ 190KG •
ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E
1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO. • PAREDE DE 1,2
MM.• LEITO EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE
3CM DE ALTURA • CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS

Marca

Preço
Unit.
Máximo





















Total Previsto
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63

20

Un

66

10

Un

69

20

Un

75

3

Un

POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA.• PÉS COM
PONTEIRAS DE PVC• PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ-EPOXI. DIMENSÕES: LARGURA 62 CM;
COMPRIMENTO 180 CM; ALTURA MÁXIMA 80 CM
(777208814)
POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA
ACOMPANHANTE, COM AS CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO, COM
TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTÁTICA EPOXI, NA COR BRANCA;
ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇOS E DESCANSO PARA
OS PÉS ANATÔMICOS COM ESTOFADO, REVESTIDO
EM COURVIN (CORINO), NA COR AZUL MARINHO,
DENSIDADE DA ESPUMA D23 (ASSENTO, ENCOSTO,
BRAÇOS E DESCANSO DOS PÉS) DESCANSO PARA
OS PÉS ARTICULADOS À CADEIRA E EXTENSÃO AO
MESMO TEMPO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO;
TOTALMENTE RECLINÁVEL PERMITINDO VÁRIAS
POSIÇÕES; ACIONAMENTO ATRAVÉS DE MOLAS;
CAPACIDADE DE CARGA: 110KG (MÍNIMO) COM
RODÍZIOS EM SILICONE DE 50MM. DIMENSÕES
MÍNIMAS: 1,60 X 0,52 X 0,45CM; EXIGÊNCIAS:
REGISTRO NA ANVISA (ABRANGENDO TODAS AS
NORMAS CORRELATAS NECESSÁRIAS PARA O
REGISTRO DO EQUIPAMENTO) OU DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DE ISENÇÃO (777208811)
SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL
POLIPROPILENO, VOLTAGEM 110/220 V,
FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO VEDAÇÃO
ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLADOR
TEMPO DE SOLDA, SELAGEM DE 30 CM (22222834)
SUPORTE DE SORO AÇO INOX ALTURA REGULAGEM
DE ALTURA, COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO VOLANTE
E QUATRO TIPOS DE ALTURA NA HASTE COM
GANCHOS, ALTURA MÍNIMA DE 1,85 M E ALTURA
MÁXIMA DE 2,15M BASE TERMOPLASTICA PERTA 5
PES COM RODIZIOS (707203615)
SUPORTE DE SORO (Construída em tubo 7/8 e tubo
5/8; Tratamento anti-ferruginoso, pintura
eletrostática a pó; Altura regulável por meio de
manipulo; Pés com rodízios giratórios de 2"; Coluna
em tubo de aço redondo; Dimensões: Altura mínima
de 1.250 mm e máxima de 1.600 mm)
(707201525)

























Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)


LOTE 8
Item

Quant.

Unid.

50

1

Un

Especificação

LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR
(CAPACIDADE ACIMA DE 50 KG) ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS DO PRODUTO: ESTRUTURA EM AÇO INOX;
COM PAINEL DE COMANDO SIMPLIFICADO E
AUTOMATIZADO, COM CLP QUE CONTROLA TODO O
PROCESSO; BARREIRA SANITÁRIA; DISPOSITIVO
DE SEGURANÇA; FREIO DE PARADA; CENTO
INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; LAVADORA
EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR PARA
LAVAR, ENXAGUAR E CENTRIFUGAR ROUPAS SUJAS
E CONTAMINADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 50KG;
LATERAIS EM AÇO SAE 1020 E PINTURA EPÓXI,
DUPLO COMPONENTE, PORTA HORIZONTAL
TOTALMENTE EM AÇO
INOXIDÁVEL. CORPO EXTERNO EM AÇO
INOXIDÁVEL; CESTO INTERNO: EM AÇO

Marca

Preço
Unit.
Máximo

Total Previsto
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INOXIDÁVEL AISI 304, FURAÇÃO SIMÉTRICA E SEM
REBARBAS; DRENO:
POSICIONADO DE BAIXO DO EQUIPAMENTO PARA
OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO E ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO, FACILITANDO LIMPEZA, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO. DIMENSIONADO PARA RÁPIDO
ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO DE LAVAGEM;
SEGURANÇA: DISPOSITIVO JUNTO ÀS PORTAS
LATERAIS, TRAVANDO-AS DURANTE SEU
FUNCIONAMENTO E MOVIMENTO, GARANTINDO
SEGURANÇA AO OPERADOR. A TRAVA DA PORTA
SÓ SERÁ LIBERADA APÓS A PARA
DA TOTAL DO CESTO; TRANSMISSÃO: COMPOSTO
POR UM MOTOR TRIFÁSICO, ACIONADO POR
INVERSOR DE FREQUÊNCIA, GARANTINDO GRANDE
ECONOMIA DE ENERGIA E EVITANDO PICOS DE
AMPERAGEM NA REDE ELÉTRICA E COM POLIAS E
CORREIAS, DE FÁCIL MANUTENÇÃO, OCUPANDO
POUCO ESPAÇO E DE FÁCIL LIMPEZA, REVERSÃO
AUTOMÁTICA DA ROTAÇÃO DURANTE A LAVAGEM;
GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES;
(777208263)


Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)


LOTE 9
Item Quant.
6

5

Unid.

Especificação

Un

AUTOCLAVE 21 LITROS DISPLAY AZUL. CAPACIDADE
21 LITROS; PESO 28 KG; POTÊNCIA: 1500 A 1600
WATTS: CÂMARA INTERNA EM AÇO INOX; DIMENSÃO
EXTERNA: 35 A 45 CM LARGURA; 35 A 45 CM
ALTURA, 55 A 65 CM PROFUNDIDADE; PESO BRUTO:
25 A 35KG. 127/220V (777208270)

Marca

Preço Unit. Total Previsto
Máximo

Valor Total R$ _______, (__________________________________________________________)
Obs.: A quantidade estimada serve somente como referência para elaboração da proposta, não tendo as
Secretarias a obrigatoriedade de utilizar das quantidades estimadas.
V – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Conforme descrito na minuta do contrato, Ata de Registro de Preço.
VI - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Conforme descrito na minuta do contrato, Ata de Registro de Preço.
VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Conforme descrito na minuta do contrato, Ata de Registro de Preço.
VIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
Conforme descrito na minuta do contrato, Ata de Registro de Preço.
IX– DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Conforme descrito na minuta do contrato,Ata de Registro de Preço.
X - DA FISCALIZAÇÃO:
A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria, através de comissão, especialmente
designada para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante
denominado simplesmente de GESTOR.
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP - Nº 43/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote.
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇO
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados para atender às necessidades
das diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
Prezados senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de v.sa, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverá o fornecimento e para tanto concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital.

Declaramos que:
1- O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
da abertura da licitação.
2- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo
de Referência Anexo I.
3- Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes
do Edital do Pregão Eletrônico nº 43/2021;
4- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos;
5- Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr(a). _________,
estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa;
6- Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições
estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na Conta Corrente nº ___ Agência nº
_____do Banco ________0.
Maracás – Bahia, ___ de _____________de 2021.
____________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA
Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento, que entre si celebram
de um lado o Prefeitura Municipal de Maracás e a
empresa: --.
O MUNICÍPIO DE MARACÁS, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro, Maracás, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n. 13.910.203/000167, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Uilson Venâncio Gomes de Novaes, brasileiro,
solteiro, empresário, portador do RG – e CPF –, residente e domiciliado na sede deste município, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa: -----, situada ----, cidade ------ – estado -----,
escrito no CNPJ nº -----, Inscrição Estadual nº ------, neste ato representado pelo Sr. -------, brasileiro,
maior, residente na rua: ------, Cidade ------, Estado -----, aqui denominada CONTRATADO, com base na Lei
Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.883/94, resolvem celebrar o presente
CONTRATO, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo, nº 179/2021, na modalidade
Pregão Eletrônico nº 43/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
1.1. Constitui objeto do presente contrato: Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados

para atender às necessidades das diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,
conforme descritos na Autorização de Fornecimento de Material- AFM, de acordo com as especificações
constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA;
1.2. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros;
1.3. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado;
1.4. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes;
1.5. Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento,
colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o
documento, aquela que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do Município, à retirar a
referida Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de
receber advertência.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS, ENTREGA E GARANTIA DOS PRODUTOS:
2.1. O prazo de vigência do presente contrato fica vinculado a data da assinatura do mesmo, ou seja,
___/____/2021 assim como o seu término em ___/____/2022, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes conforme lei 8.666/93;
2.2. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 30 (trinta) dias para entregar o objeto licitado,

salvo em razão(es) de fatos supervenientes devidamente justificados e informados ao setor
competente, sob pena das penalidades previstas neste edital;
Prazo de execução do objeto: (x) 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades da Secretaria
após a emissão da Ordem de Fornecimento no prazo de
2.3. A entrega do objeto da licitação deverá ser feita na sede do município, de acordo com a necessidade da
cada Secretaria, mediante prévio contato pelo telefone (73) 3533-2121/2115;
2.4. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o objeto;
2.5. Não Será permitida a entrega fragmentada dos materiais, caso os fornecedores não atente quanto esta
questão a prefeitura poderá devolver no todo ou em parte os produtos dependendo de suas necessidades, e
aplicará as sanções administrativas do artigo 86 e 87 da lei 8666/93;
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2.6. A empresa vencedora de qualquer item desta licitação está obrigada a entregar os pedidos de acordo
autorização de fornecimento cujos valores podem variar de R$: 100,00 (cem reais) até um montante mais
expressivo;
2.7. A entrega e transporte do objeto não terão nenhum ônus para a Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO:
3.1. Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AFM e
conforme descrito abaixo:

Parágrafo Único. Nos preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do
objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas com transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros
e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as
especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada: (na formulação do contrato)
4.2. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO:
5.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no décimo dia do mês subsequente, apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado;
5.2. O pagamento somente será liberado após confirmação de que a contratada continua regular como
FGTS, FEDERAL, Certidão Negativa de Débitos Estadual, Municipal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);
5.3. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.4. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer;
5.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da
pendência por parte da contratada;
5.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variação do INPC do IBGE pro rata tempore;
5.7. Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim
entendidas aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será
dispensada a atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do
adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO:
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis;
6.2. A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93,
dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente,
instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser
instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
7.1. Fornecer os materiais de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório
e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
7.2. Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e
exigências que lhe forem solicitadas;
7.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
7.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
7.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.6. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
7.7. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
7.8. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
7.9. Promover, por sua conta e risco, o transporte dos materiais;
7.10. As despesas relativas ao fornecimento, impostos, taxas, fretes, seguros e descontos deverão ser
incluídos no preço global;
7.11. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos materiais, indicação de
sua quantidade, preço unitário e valor total.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
8.1. Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
8.2. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
8.3. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial,
condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
8.4. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de FGTS,
FEDERAL, CNDT, CND, ESTADUAL e MUNICIPAL;
CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO:
9.1. A forma de fornecimento do presente contrato será de forma parcelada, conforme as necessidade do
município.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67
da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato;
10.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão
ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para
todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada;
10.3. A fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores, conforme Portaria Municipal nº ===/2020.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES:
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração,
obedecidos os seguintes limites máximos:
11.1.10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou
ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocação;
11.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou fornecimento não realizado;
11.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou fornecimento não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo;
13.4. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei;
13.5. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda
desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida
garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada
o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO:
12.1. A rescisão contratual poder ser punitiva ou amigável.
Parágrafo Primeiro. A rescisão punitiva ocorrerá por ato unilateral e formal desta Prefeitura Municipal nos
casos a seguir enumerados:
12.2. O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
12.3. Lentidão do cumprimento do contrato, levando o Contratante a comprovar a impossibilidade do
fornecimento nos prazos estipulados;
12.4. Atraso injustificado do fornecimento;
12.5. Paralisação não autorizada do fornecimento;
12.6. Subcontratação total do seu objeto, associação do contratado com outrem, cessão ou transferência
deste ajuste, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação do contratado;
12.7. Desatendimento das determinações do Contratante, ou seu preposto, no acompanhamento e
fiscalização do fornecimento, assim como a de seus superiores;
12.8. Cometimento reiterado de faltas no fornecimento;
Parágrafo Segundo. A rescisão amigável ocorrerá por acordo entre as partes, mediante autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente, e será reduzida a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para o Contratante;
Parágrafo Terceiro. Nos demais casos de rescisão, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido
dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos do disposto no artigo 79 da Lei n. 8.666/93;
Parágrafo Quarto. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos
acarretará retenção de outros créditos da contratada, até o limite dos prejuízos causados ao Contratante ou
a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL:
13.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus
anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO:
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14.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Maracás, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato;
14.2. E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Maracás – Bahia, ____ de ____________de 2021.
_______________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
____________________________
NOME DA EMPRESA
Dados do Responsável
Representante Legal
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1._____________________________________
CPF: ______________________
2._____________________________________
CPF: ______________________
VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Do exposto, o presente Contrato está de acordo com as normas vigentes, preenchendo todos os requisitos e
formalidades legais, em nada restando contrariado os dispositivos e todas as exigências consignadas na Lei
n. 8.666/93, e suas alterações posteriores, e estando observados e cumpridos todos os seus limites e
cláusulas obrigatórias dos Contratos Administrativos, opinando, destarte, esta assessoria pela concretização
desta avença.
Maracás - Bahia, ___ de ______________de 2021.
________________________
Hyone Dos Santos Ribeiro
Procuradora Geral do Município
Decreto Nº 357/2019
OAB/BA nº 46.910
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Á
Prefeitura Municipal de Maracás - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: Pregão Eletrônico - Nº 43/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO ÚNICA

Empresa -------, situada -----, cidade ---- – estado ----, escrito no CNPJ nº ----, Inscrição Estadual nº ---, neste ato representado pelo Sr. (a) ------, brasileiro, maior, residente na rua: ----, Cidade ----,
Estado -----, portador(a) da Carteira de Identidade nº ----- e do CPF nº -----, para fins de participação
no Pregão Eletrônico nº 43/2021, sob pena das sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
DECLARA:
a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006. Obs.: assinalar com “X” a opção da empresa;
b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro:
(b.1) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b.2) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b.3) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação;
(b.4) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(b.5) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da abertura oficial
das propostas;
c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
d) Que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se
compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes;
e) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto
no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002;
f) Que os sócios da empresa não são vinculado a qualquer Instituição Pública, da Administração Direta
ou Indireta, do Município de Maracás, tanto em atividade, quanto em regime de licença. Não sou
servidor Ativo da Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, bem como empregado de suas
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subsidiárias e controlada, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional, conforme o art.
7º do Decreto nº 5.151, de 22/07/2004;
g) Declaro, sob pena da Lei, que a empresa, 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.
Por ser expressão de verdade, firmo a presente.
Maracás / Bahia, _______de ______________de 2021.

_______________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

Observação: emitir em papel timbrado da empresa.
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ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 179/2021
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº____/2021
Ata de Registro de preço para prestação de
serviços, que entre si celebram de um lado
a Prefeitura Municipal de Maracás e a
Empresa:_______________________.
Aos _____dias, do mês de___________, de 2021, o Município de Maracás Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Ruy Barbosa, nº 705, Bairro Centro,
Maracás, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n. 13.910.203/0001-67, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, o Sr. Uilson Venâncio Gomes de Novaes, brasileiro, solteiro, empresário,
portador do RG -- e CPF --, residente e domiciliado na sede deste município, em face da classificação
das propostas de preços - no Pregão Eletrônico para formação da Ata de Registro de Preços
tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das propostas de preços, RESOLVE
registrar os preços para execução de serviços constantes no referido Edital, que passam a fazer parte
desta
Ata
de
Registro
de
Preços,
tendo
sido
a
empresa
______________________________________, CNPJ/MF________________, sediada na Rua
____________________________,
CEP
________________________,
classificada
com
os
respectivos itens e preços, conforme planilha anexa. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12
meses, a partir de sua assinatura. Esta será utilizada pela Prefeitura Municipal de Maracás como
ÓRGÃO GERENCIADOR, na forma prevista no Edital, com as empresas que tiverem preços
registrados, na forma do Anexo I do Edital.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Aquisição de materiais de consumo e permanente, destinados para atender às necessidades das
diversas Secretarias, através do SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.
1.2. Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro de preços ficam declarados registrados
para fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a
PROPONENTE e a Administração.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................),
Constantes da proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico SRP nº 43/2021, que é
parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável, inclusos todos
os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza.
Valor dos itens: (planilha de preços com os respectivos valores)
2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador
poderá promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo fundamentado
e aceito pela Administração. O pagamento será efetuado mensalmente após o 10° dia do mês
subsequente ao fornecimento, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue.
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A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento realizado a CONTRATANTE,
que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da contratada o
decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em
que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor,
através de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de
Empenho.
2.5 A entrega do objeto, deverá ser feita em 03 (três) dias úteis após recebimento da Nota de
Empenho pela empresa.
2.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
2.7 O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO MATERIAL
3.1 A empresa vencedora entregará o material licitado ao CONTRATANTE, livre de quaisquer ônus ou
encargo em local previamente indicado pela Secretaria solicitante com nome da Rua e número de
identificação, no prazo máximo determinado pelo edital.
3.2 Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao
acompanhamento da
execução desta, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial,
da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do
contrato, conforme Portarias n° 416,417,418 e 419/2021.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE
4.1 Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
4.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Maracás não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
4.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser
de pleno conhecimento das partes.
4.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 02 dias corridos, após
o prazo preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação
ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do material.
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município:
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito
de defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora:
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação
da municipalidade.
5.2.2 - Responsabilizar-se pelo transporte (de acordo com as normas sanitárias vigentes, previsões e
locais indicados no termos de referência) dos materiais, bem como pelo seu descarregamento e devido
acondicionamento.
5.2.3 - Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.2.4 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer
tipo de demanda;
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município,
ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser
adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários
no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9 - Comunicar imediatamente ao promitente comprador qualquer alteração que porventura venha a
sofrer em seu contrato social;
5.2.10 - Substituir, imediatamente, os materiais que não se adequem as exigências do edital ou que não
tenham boa aceitação pelos destinatários e pela administração;
5.2.11 - Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do
contratante;
5.2.12 - Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo
77 da Lei 8.666/93;
5.2.13. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência.
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CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
6.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam
devidos em decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido nas Normas tributárias.
6.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas
incidentes sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTRATO
7.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato ou documento equivalente entre a licitante
que tenha firmado a Ata de Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a
emissão da respectiva Nota de Empenho.
7.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a
contar do envio da convocação.
7.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA OITAVA – REVISÃO DE PREÇOS
8.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA/detentora do Registro
de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
8.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
8.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração
sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
8.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de
mercado dentre empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser
realizada pela própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e
outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
8.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
8.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, a partir da notificação.
8.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
9.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
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9.2 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
9.3 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
9.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual

CLÁUSULA DÉCIMA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
10.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar
esta ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
10.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão
gerenciador quando:
10.3 A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.4 A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
10.5 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS UNIDADES REQUISITANTES:
11.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Maracás/BA, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Maracás, ________ de ________________de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÁS
Uilson Venâncio Gomes de Novaes
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_____________________________
NOME DA EMPRESA
Dados do Responsável (Sócio Administrador)
CONTRATADA
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