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EDITAL DE LICITAÇÃO nº 048/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 144/2018 

Pregão Presencial nº 039/2018 

Menor Preço por Lote 

 

 

O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, o Senhor Nilson José Rodrigues, torna 

público que, às 08h00 do dia 03 de outubro de 2018 na Sala de Licitações desta Prefeitura, 

realizará Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para escolha de propostas mais 

vantajosas para contratação de empresas para aquisição de móveis diversos e para escritório, 

computadores, eletroeletrônicos e equipamentos de informática que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das 

propostas. O Pregão em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio 

designados pela Portaria 002/2018 de 02 de janeiro de 2018. Este Processo Licitatório reger-se-

á pelas disposições das leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, leis complementares nº 123/2006 e 

147/2014, pela Lei Municipal nº 863/2010 e pelo Decreto Municipal nº 077/2009 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e em seus anexos. 

 

1 – DA DISTRIBUIÇÃO DO EDITAL E FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  

1.1 – O Edital poderá ser obtido na Comissão de Licitação nos dias úteis, das 07h30 às 13h30, 

os interessados que retirarem o Edital na Sede da Prefeitura pagarão uma taxa de R$ 15,00 

(quinze reais), que serão recolhidos através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal 

emitido pela Diretoria de Tributos deste Município e gratuitamente no Sítio 

www.correntina.ba.gov.br.  

1.2 – Os pedidos de esclarecimentos, respostas a pedidos de impugnações, recursos e demais fases 

deste Pregão serão publicadas no Sítio www.correntina.ba.io.org.br ficando todos os 

interessados em participar deste Certame obrigados a acessá-la para obtenção das informações 

desejadas. 

1.3 – As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverão ser 

protocolados na Comissão de Licitações, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França 

Barbosa – Correntina – Bahia – Fone (77) 3488-3247 – E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, 

as consultas, pedidos de esclarecimentos, pedidos de impugnações e recursos que não forem 

dirigidos à CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Correntina não 

serão conhecidos, ficando a CPL desobrigada a respondê-los. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – O presente Processo Licitatório visa selecionar as melhores propostas para contratação de 

empresas para aquisição de móveis diversos e para escritório, computadores, 

eletroeletrônicos e equipamentos de informática que serão destinados à manutenção das 

secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência deste 

Edital. 

 

3 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

3.1 – As despesas decorrentes deste Processo Licitatório serão custeadas com recursos previstos 

nas dotações do orçamento vigente do Município, conforme segue: 

http://www.correntina.ba.gov.br/
http://www.correntina.ba.io.org.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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Unidade: 02.03 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Atividade: 2015 – Manutenção da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS 

Atividade: 1008 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Administração  

       2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                                 

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Atividade: 2016 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

             4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 1049 – Equipamentos Diversos para Promoção do Ensino Infantil 

       1056 – Aquisição de Equipmanetos para a Secretaria 

      2044 – Desenvolvimento de Atividades do Ensino Fundamental 

      2271 – Manutenção do PDDE 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 01 – Rec. Imp. Transf. Imp.- Educação 25% 

           15 – Transferências FNDE 

                        

Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1072 – Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar e Ambulatorial 

      1087 – Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde 

       2070 – Manutenção de Postos e Hospitais da Rede Municipal 

      2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

      2277 – Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

      2312 – Outros Programas de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

    4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 15% 

           14 – SUS 

 

Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade: 2282 – Outros Programas de Assistência Social – Estado – FEAS 

        2285 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
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       2299 – Programas de Assistência Social 

       2318 – Programa IGD SUAS 

       2319 – Programa Benefícios Eventuais 

       2327 – Serviço de Convivência e Fortalecimnto de Vículos – SCFV 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

           28 – FEAS 

           29 – Transferências do FNAS 

 

Unidade: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Atividade: 2009 – Aquisição de Material e Equipamentos de Divulgação de Eventos da        

Administração   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          
Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Atividade: 1106 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Atender à 

Secretaria 

                   1127 – Aquisição de Veículos para Atender aos Serviços da Secretaria 

                   2130 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

            
Unidade: 02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS 

Atividade: 1143 – Aquisição de Equipamentos para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos     

Hídricos 

                   2138 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Atividade: 2158 – Manutenção da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                                    4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Atividade: 2034 – Gestão das Ações da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 
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                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA 

Atividade: 2007 – Manutenção da Secretaria de Trânsito e Segurança Pública 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

         

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 – Poderão participar deste Pregão os licitantes interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à habilitação, constantes neste Edital e seus anexos e que 

apresentarem até às 08h00 do dia 03 de outubro de 2018, na Sala de Licitações do Município de 

Correntina, junto à Comissão de Licitações, os envelopes contendo a “Proposta de Preço” e a 

“Documentação de Habilitação”. 

4.2 – Somente poderão participar da sessão pública do Pregão os licitantes que estiverem 

devidamente representados e credenciados com poderes para efetuar lances e/ou manifestar 

intenção de recurso, conforme estabelece o Item “6” (Do Credenciamento) deste Edital.  

4.3 – Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas: 

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação. 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que 

por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

c) Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si 

qualquer que seja sua forma de constituição.  

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

e) Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessário, empresas que tenham sócios que sejam servidor ou ocupante de cargo público da 

Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da 

Lei 8.666/93. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO 

5.1 – O representante da licitante, munido de documentos que o habilitem a participar deste 

processo licitatório, deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro antes do início 

da sessão pública. 

5.2 – Cada empresa licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos 

neste Edital, por sua representada. 

5.3 – A empresa licitante poderá ser representada na sessão pública de licitação por seus 

administradores, munidos de documento de identidade e do ato constitutivo da empresa (estatuto, 

contrato social ou alterações vigentes, declaração de firma individual, ou, ainda, do documento de 

eleição de seus administradores), devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, com indicação expressa dos poderes 

outorgados ao representante e a carta de credenciamento. 

5.4 – Na ausência dos sócios ou administradores, a empresa licitante poderá ser representada por 

um procurador, que deverá apresentar conjuntamente os seguintes documentos: 
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I – Documento de identificação com foto. 

II – Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório em nome da 

licitante, deverá ter firma reconhecida. 

III – Ato constitutivo da empresa, conforme descrito no Item 5.3 deste Edital. 

5.5 – A ausência de representante, a falta de apresentação ou incorreção de quaisquer documentos 

de credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame, impedirá, porém, 

qualquer manifestação ou apresentação de lances verbais no momento oportuno. 

5.6 – A não apresentação ou incorreção dos documentos para o credenciamento poderá ser suprida 

até a abertura da sessão pública. 

5.7 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um interessado. 

5.8 – Os documentos mencionados nos itens anteriores deverão ser apresentados em fotocópias 

autenticadas ou fotocópias simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida 

autenticação pela Equipe do Pregão, ou ainda pela apresentação da publicação original em órgão 

de imprensa oficial, ou reconhecimento da firma em Cartório. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO 

6.1 – Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

Proponente/Representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de documento (procuração e contrato social da empresa) que o credencie a 

participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a 

carteira de identidade ou outro documento equivalente (que contenha foto). A referida 

documentação será apresentada em separado, e entregue ao Pregoeiro no início da abertura do 

Pregão, juntamente com os Anexos II e III deste Edital. 

6.2 – Quando o representante legal for o próprio Sócio/Proprietário, ele deverá apresentar 

qualquer documento pessoal que contenha foto além do documento da empresa (contrato social ou 

documento equivalente) que comprove a sua titularidade e lhe confira os poderes necessários para 

participar do certame. 

6.3 – No caso de credenciamento por instrumento particular de Procuração, ou conforme Anexo II 

deste Edital, estes deverão estar com firma reconhecida do dirigente, sócio ou proprietário da 

empresa proponente, ocasião em que também deverá ser apresentado a cópia autenticada do 

respectivo Contrato Social ou documento equivalente. 

6.4 – No ato do credenciamento, o Licitante deverá apresentar Declaração constando que atende 

plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar deste Pregão, conforme 

Anexo III que integra o presente Edital. 

6.5 – As microempresas ou empresas de pequeno porte, para fins de aplicação do tratamento 

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06 e alterações, deverão comprovar tal 

enquadramento mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal com data de emissão não superior a 

12 (doze meses). 

b) Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já 

exigível. 

c) Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante onde 

fique demonstrada e comprovada sua atual condição de microempresa, empresa de pequeno porte 

com data de emissão não superior a 12 (doze) meses. 
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6.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo 

que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.7 – A ausência dos documentos de Credenciamento, não importará na exclusão da licitante, 

desde que presente a Declaração de Atendimento às Exigências do Edital, porém o Preposto 

enviado pela mesma ficará impedido de intervir em quaisquer das fases do Certame ficando o 

mesmo apenas na condição de ouvinte. 

6.8 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame, salvo na condição 

de ouvinte. 

6.9 – Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer lance e, 

principalmente, de recorrer dos atos do Pregoeiro. 

6.10 – A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-

se-á na fase de Habilitação. 

 

7 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 – As impugnações ao ato convocatório serão recebidas até o segundo dia útil que anteceder a 

sessão pública do Pregão, no Setor de Licitações e Contratos do Município de Correntina – 

Bahia, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – CEP – 47.650-000 – 

Correntina – Bahia. 

7.2 – Caberá à Autoridade Competente decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte quatro) 

horas após a data e horário limite para o envio de impugnações. 

7.3 – Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das 

seguintes providências: 

a) Anulação ou revogação do Edital. 

b) Alteração do Edital e manutenção da licitação com a republicação do ato e reabertura de novo 

prazo de publicidade, com alteração da data da sessão pública do pregão. 

c) Alteração do Edital e manutenção do prazo de envio de propostas e da data da sessão pública 

do pregão, nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação da 

proposta. 

 

8 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – A proposta de preço deverá ser apresentada de forma legível, redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, em via datilografada ou informatizada, com 

suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada, 

carimbada e assinada em todas as suas folhas pelo representante legal do licitante, devidamente 

identificado, ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

8.2 – A proposta de preço deverá indicar o prazo de validade, sendo o mínimo de 60 (sessenta) 

dias contados da data de abertura da mesma. Se por falha do proponente a proposta não indicar o 

prazo de sua validade, esta será considerada válida por 60 (sessenta) dias independentemente de 

qualquer outra manifestação, ficando o licitante liberado do compromisso assumido depois de 

decorrido o prazo estabelecido. 

8.3 – A proposta de preço também terá que ser apresentada em papel timbrado com a razão social, 

endereço completo, telefone, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal da empresa proponente 

contendo os seguintes elementos: 

I – O encaminhamento à Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia. 

II – A referência do número do Pregão Presencial deste Processo Licitatório. 
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III – Descrição detalhada do objeto, em conformidade com o Anexo I da presente licitação, 

contendo a quantidade, marca, preço unitário e global, expresso em moeda corrente nacional, com 

duas casas decimais após a vírgula. 

IV – Soma do preço total dos itens e valor global expresso em algarismos e por extenso. 

V – Numeração das folhas, caso contenha mais de uma, preferencialmente. 

VI – Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 

VII – Data e assinatura em todas as suas folhas pelo representante legal do licitante ou pelo 

procurador, devidamente identificado. 

8.4 – No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e 

custos, diretos ou indiretos, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, sem a 

previsão de reajuste até a data de seu adimplemento. 

8.5 – A proposta de preço deverá ser apresentada, em envelope lacrado, até as 08h00 do dia 03 de 

outubro de 2018, identificando em sua parte externa e frontal as seguintes indicações: 

ENVELOPE A – PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 
8.6 – Os envelopes contendo as propostas de preços dos licitantes serão abertos na sessão pública 

prevista no preâmbulo deste Edital, na data e horário previamente estabelecido. 

8.7 – Havendo divergência entre os valores unitários e globais nas propostas serão considerados, 

para efeito de classificação, os valores unitários. 

8.8 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às 

cláusulas e condições do presente Edital. 

8.9 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não 

sendo permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, salvo 

mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

8.10 – As propostas apresentadas em desacordo com as especificações exigidas neste Edital serão 

desclassificadas. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO 

9.1 – As empresas interessadas em participar deste Processo Licitatório deverão apresentar os 

seguintes documentos: 

9.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial. 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem. 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

9.1.1.1 – Os documentos relacionados nas letras de “a” a “c” não precisarão constar do Envelope 

“Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 
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a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), com data de expedição 

não anterior a 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação. 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribuições sociais. (Emitida em acordo com 

as portarias conjuntas RFB/PGFN nº 1.751/2014 e RFB/PGFN nº 1.821/2014). 

c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Emitida em acordo com a Lei nº 

12.440/2011). 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei. 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei. 

9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedido no domicílio da pessoa jurídica. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, conforme legislação em 

vigor, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

c) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

d) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da 

“Certidão de Regularidade Profissional”, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, 

cuja validade deve abranger a data limite para recebimento das propostas. 

e) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

f) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial as empresas constituídas a menos de 

um ano que não encerraram seu primeiro exercício social. 

9.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a) No mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado emitido em papel timbrado e com a indicação do CNPJ, onde a assinatura do emitente 

deverá estar devidamente identificada, comprovando aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação. O atestado de capacidade técnica deverá vir 

acompanhado de cópia, autenticada em cartório ou pela CPL deste Município, do contrato 

firmado com o emitente do atestado ou outro documento que comprove a prestação dos serviços 

(nota fiscal, etc). 

9.1.5 – OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que cumpre o dispositivo no inciso XXXIII do Art. 7° da C.F. 

b) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do parágrafo 2º, Art. 32, 

da Lei nº 8.666/93. 

9.2 – A documentação exigida para a habilitação deverá ser apresentada em original, em cópia 

autenticada por cartório competente ou cópia acompanhada do original para autenticação do 

Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, com data de expedição não anterior a 90 (noventa) 

dias da data de abertura da licitação, se outro prazo de validade não constar dos documentos. 

9.2.1 – O Pregoeiro e Equipe de Apoio atenderão aos pedidos de solicitação para autenticar 

documentos na fase de credenciamento, desde que sejam apresentados os originais dos mesmos. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 9 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

9.3 – A documentação de habilitação deverá ser apresentada, em envelope lacrado até o a data e 

horário especificado neste Instrumento, identificando em sua parte externa e frontal as seguintes 

indicações: 

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ 
 

10 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

10.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

10.2 – Após o respectivo credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a proposta de preços e 

os documentos de habilitação. 

10.2.1 – Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

10.3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

10.3.1 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

10.3.2 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

10.4 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

10.4.1 – O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.  

10.4.2 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 

número de licitantes. 

10.5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

10.5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 

lances. 

10.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço. 

10.7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 10 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

10.8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 

10.9 – Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual e houver proposta 

apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual igual 

ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 05 

(cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma última oferta, 

necessariamente inferior àquela apresentada pela primeira colocada, situação em que, atendidas as 

exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

b) Caso não haja a possibilidade de realização do cálculo no momento da sessão, por ser o mesmo 

de natureza complexa, o Pregoeiro suspenderá e designará uma data para prosseguimento do 

certame, a fim de que a licitante vencedora apresente uma Planilha Demonstrativa Final, com os 

preços finais unitários e totais, em papel timbrado da empresa, acompanhada dos respectivos 

dados (razão social, CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e nº do pregão), devidamente datada, 

carimbada, identificada, rubricada, vinculando a apresentação da respectiva planilha à adjudicação 

do objeto do certame. 

10.10 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 

10.11 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

10.11.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

10.12 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação do respectivo proponente. 

10.13 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante a verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

10.13.1 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

10.13.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

10.14 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

10.15 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

10.16 – A Comissão designada para processar este Pregão não aceitará desistência dos lances 

ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades cabíveis. 
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10.17 – Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá 

declarar vencedora e adjudicar a proposta ou encaminhar para decisão superior. 

10.18 – Caso haja apenas uma proposta válida, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 

proponente para que seja obtido melhor preço. 

10.19 – A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligências e/ou interrupções 

que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da sessão no dia e 

horário subsequente determinado na sessão pelo Pregoeiro. 

10.20 – Após a adjudicação do objeto deste Pregão, a licitante vencedora deverá apresentar 

proposta atualizada, com os preços finais ofertados, em até 48h (quarenta e oito horas). As 

licitantes vencedoras que não apresentarem suas propostas reajustadas no prazo estipulado neste 

item terão suas propostas desclassificadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 

neste Edital. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1 – Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará sobre a adjudicação do objeto licitado, que 

poderá ser na própria sessão pública do Pregão. 

11.2 – No caso de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente, após decisão do 

recurso, opinar pela adjudicação do objeto licitado. 

11.3 – Após o julgamento do respectivo processo e verificado o atendimento das normas legais, o 

Prefeito Municipal de Correntina homologará o resultado final da licitação, convocando o licitante 

vencedor para o cumprimento das condições estipuladas na proposta de preço mediante a emissão 

da autorização da ordem de fornecimento/serviço. 

11.4 – Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

não mantiver as condições de habilitação ou se recusar injustificadamente a fornecer o objeto 

licitado, o Município de Correntina retomará a Sessão Pública e convidará os demais proponentes 

classificados na ordem determinada após a etapa de lances, dando continuidade aos 

procedimentos da sessão pública, adjudicação e homologação do objeto. 

 

12 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1 – O contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

12.2 – O adjudicatário obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial. 

 

13 – DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO 

13.1 – A licitante vencedora e a Prefeitura de Correntina combinarão a forma de execução do 

objeto desta licitação, sendo executada da melhor forma para atender o sucesso da contratação, a 

partir da data de assinatura do contrato. 

Parágrafo Único: A Prefeitura de Correntina convocará formalmente a licitante vencedora para 

assinar o contrato, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir 

da convocação feita pelo sítio www.correntina.ba.io.org.br. O prazo de vigência do Contrato 

será de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado em consonância 

com a Lei 8.666/93.  

http://www.correntina.ba.io.org.br/
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13.2 – A entrega dos produtos, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução 

do contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

13.3 – A recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços licitados dentro do prazo 

estabelecido pela Administração Municipal caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida 

pela licitante vencedora, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 

(trinta) dias após o fornecimento dos produtos.  

14.2 – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento 

bem como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento dos produtos, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

14.3 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 

preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 

outros CNPJs. 

14.4 – A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir dívidas 

de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

15 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 

contratar com o Município de Correntina – Bahia pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

das seguintes multas: 

a) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, se já assinado, ou estimado 

do contrato, se não assinado, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o 

prazo máximo de 05 (cinco) dias. 

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, se já assinado, ou estimado do 

contrato, se não assinado, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo. 

15.2 – Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pelo Município de Correntina à licitante vencedora. 

15.3 – Da aplicação das penas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

15.4 – O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será 

dirigido à autoridade que praticou o ato, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

16 – TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/06 E ALTERAÇÕES) 

16.1 – Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06, deverão 
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apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição.  

16.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de 

Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

16.3 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.2, implicará na 

inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93. 

16.3.1 – Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de 

Licitação declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado 

a melhor proposta, ou opinar pela revogação da licitação  

16.4 – Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

16.4.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 

à proposta mais bem classificada. 

16.5. Para efeito do disposto no item 16.4.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo máximo 

de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do item 16.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito.  

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.4.1, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

16.6 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

16.7 – O disposto nos itens 16.4 e 16.4.1 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 – A apresentação de envelopes contendo a “Proposta de Preço” e a “Documentação de 

Habilitação” que não propiciem claramente a identificação de seu conteúdo estarão sujeitos a 

serem desconsiderados como participantes deste Processo Licitatório. 

17.2 – Após o encerramento da sessão, todos os envelopes contendo as documentações ficarão em 

poder do Pregoeiro e da Equipe de Apoio e só serão devolvidos após a publicação do extrato do 

contrato ou da homologação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Correntina 

(www.correntina.ba.io.org.br). 

17.2.1 – Transcorridos 03 (três) dias úteis da publicação acima referida, não havendo reclamação 

dos licitantes, os envelopes serão inutilizados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.correntina.ba.io.org.br/
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17.3 – Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação ou 

proposta relativa ao presente Pregão. 

17.4 – A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

17.5 – O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio, licitantes e demais presentes. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas 

devem ser registradas expressamente na própria ata. 

17.5.1 – No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

17.6 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.7 – O Contrato celebrado com base neste Processo Licitatório poderá ser rescindido, por 

acordo entre as partes, e/ou independentemente de interpelação ou procedimento judicial: 

a) No caso de inexecução total ou parcial, bem como pelos motivos enumerados no Art. 78 da Lei 

8.666/93 e suas alterações. 

b) No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do presente contrato. 

c) Quando ficar evidenciada a incapacidade da CONTRATADA, para dar execução ao contrato, 

ou para nele prosseguir. 

d) Se a CONTRATADA transferir o presente contrato, ou a sua execução, no todo ou em parte, 

sem prévia autorização da CONTRATADA. 

e) Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, e liquidação ou dissolução, ou, ainda, ocorrer 

alteração em sua estrutura social que impossibilite ou prejudique a execução do presente 

instrumento. 

17.8 – No interesse do Município de Correntina, sem que caiba aos participantes qualquer recurso 

ou indenização, poderá a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura. 

b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

17.9 – Qualquer informação ou esclarecimento relativo a esta licitação será fornecido pelo Setor 

de Licitações e Contratos de Correntina, diariamente no horário de expediente das 07h30 às 

13h30, em sua Sede Administrativa com endereço já citado no preâmbulo deste Instrumento. 

17.9.1 – Os atos pertinentes, como resultado, respostas sobre recursos, intimações, comunicados e 

outros relativos à licitação presente, quando necessários serão formalizados através de publicação 

no Diário Oficial Eletrônico do Município de Correntina (www.correntina.ba.io.org.br), 

ficando os interessados em participar ou acompanhar o andamento desta licitação, obrigados a 

acessá-lo para obtenção das informações desejadas. 

17.10 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado na Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Correntina, sito 

à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia, Fone (77) 3488-

3247/2134 e e-mail licita@correntina.ba.gov.br. 

17.11 – A presente licitação é regulada pela Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 

nº 8.666/1993, leis complementares 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal 863/2010 e Decreto 

Municipal nº 077/2009 e, ainda, pelas condições gerais constantes neste Edital. 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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17.12 – Para dirimir quaisquer questões que, por ventura, venham surgir com a execução do 

presente procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, 

com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

Correntina – Bahia, 20 de setembro de 2018. 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 144/2018 

 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O presente Termo de Referência tem como finalidade a contratação de empresas para 

aquisição de móveis diversos e para escritório, computadores, eletroeletrônicos e 

equipamentos de informática que serão destinados à manutenção das secretarias deste 

Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 

Lote I – COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Aparelho - Telefone para ramal digital - Centrais Pabx 

TDA/TDE/NCP - KX-DT343 Aparelho Telefônico 

Proprietário Digital, Visor com 3 linhas Alfanumérico 3 X 

24, 24 teclas programáveis bi-color, Viva-voz digital, Módulo 

Bluetooth (opcional), Ajuste do ângulo de inclinação, Ajuste 

do contraste do visor, Visor com Back-light, 4 teclas de 

acesso a facilidade no visor, Teclas DSS com indicação de 

ocupado, Tecla Navigator, Tecla Lâmpada de mensagem / 

toque, Montagem parede.  

1 unid 

02 

Aparelho de GPS 62sc navegador portátil GPSMAP 62sc 

inclui uma bússola com compensação de inclinação de 3 

eixos, um altímetro barométrico, uma câmara de 5 

megapíxeis com focagem automática e navegação fotográfica 

e suporte para mapas personalizados e Imagens de satélite 

BirdsEye. 

8 unid 

03 

Aparelho de telefone sem fio Dect 6.0 pt KX TG1371LB, 

discagem rápida até 10 números, discagem direta de 2 

números, atendimento com qualquer tecla, localizador de 

monofone, montável na parede, nas seguintes dimensões base 

(A x L x P) mm: 104 x 103 x 58, monofone (A x L x P) mm: 

148 x 50 x 33. 

9 unid 

04 

Computador com Intel Core i5, com 4GB DDR III, windows 

7,  Disco Rígido SATA com capacidade de armazenamento 

de no mínimo 500 GB, monitor LED 19”, conexões: entrada 

analógica (RGB); digital (DVI-D) e conector USB 2.0, On 

board 10/100 Mbits, com mouse óptico com Scroll, com 2 

duas caixas de som, com teclado PS/2, teclas padrão ABNT2, 

funções multimídia, compatível com Windows 

9x/2000/XP/Vista, cabo de força, cabo VGA, cabo DVI, cabo 

USB e Cabo de áudio LCD. 

48 unid 

05 CPU Core i5, memória de 4GB e HD 500GB 6 unid 

06 

Estabilizador 300 VA, atende à NBR 14373:2006, filtro de 

linha integrado, led no painel frontal indicando quando a rede 

elétrica está dentro da faixa normal de operação do 

4 unid 
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estabilizador, botão liga/desliga temporizado com proteção 

contra desligamento acidental, porta-fusível externo com 

unidade reserva, 4 tomadas de saída padrão NBR14136, em 

plástico antichama e de alto impacto, entrada e saida 115V 

07 
Estabilizador 600 VA, com tensão de entrada 115V/220 e 

tensão de saída  115V com fusivel 8V 
26 unid 

08 

HD Externo Portátil - 1 TB, Velocidade de rotação 4,8Gb/s, 

Dimensões sem embalagem 17.5mm x 82mm x 12mm 

(Altura x Largura x Comprimento), Tipo de conexão USB, 

embalagem contendo: HD externo, cabo USB, adaptador de 

alimentação, guia de instalação rápida, software pré-

carregado na unidade e documentação do usuário eletrônico 

(PDF). 

4 unid 

09 

Impressora Laser Jet M102W G3Q35A com Wireless;  com 

painel de controle LED, tecnologia de impressão laser,  

velocidade de impressão até 22 página por minuto, qualidade 

de impressão até 600x600 ppp, velocidade do processador 

600MHZ, ciclo de trabalho mensal (A4) até 10.0000 paginas, 

toner recomendado laser Jet  17A. Voltagem: 127. 

11 unid 

10 

Impressora Multifuncional  Laser Jet Pro 400 MFP M425dn  

- Impressora, Copiadora, Scanner e Fax, Cor preta;  com 

painel de controle, LCD (gráfico colorido) de 8,89 cm (3,5”) 

com Magic Frame 6 botões (início, ajuda, cancelar, seta para 

esquerda, seta para direita, seta para voltar)   Funções: 

Imprime, copia, digitaliza, envia/recebe fax, com USB para 

conexão direta;  impressão automática em frente e verso, 

digitalização para e-mail, digitalizar para pasta de rede, 

digitalizar para a nuvem,  Resolução de impressão - p& 

b1200 x 1200 dpi, Resolução óptica – digitalização até 1.200 

dpi, Redução/ampliação da cópia de 25 a 400%, Velocidade 

máx. cópia p&b (cpm) até 33 ppm (A4). Toner compatível 

80A; Memória do fax até 300 páginas, Ciclo de trabalho até 

50.000 páginas, recursos de Software Inteligente da 

Impressora: e Print  Auto - On /Auto-Off Smart  Install, 

formato de arquivo de digitalização: PDF, PDF pesquisável, 

JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (tensão/Voltagem 110). 

3 unid 

11 

Impressora Multifuncional Laser Jet Pro MFP M125a - 

Mecanismo de impressão avançada com painel de controle; 

tela de LED numérica de dois dígitos; botões (para cima, para 

baixo, cancelar, configurar, copiar, liga /  desliga); 7 luzes 

indicadoras de LED (pronta, atenção, toner, cópias, mais 

escuro /  mais claro, reduzir / ampliar. Tecnologia inovadora 

economiza espaço enquanto também reduz o consumo de 

energia e os custos de suprimentos, consolidando as funções 

de vários dispositivos de escritório. Toner 83A exclusivo da 

Impressora,  Com uma resolução de copia:  até       300 x 300 

dpi, (texto e gráficos); até 400 x 600 dpi,   formatos de 

arquivo PDF, JPEG ou TIFF. 

15 unid 

12 

Impressora Multifuncional:  Tank L455, colorida com 

conexão Wi-fi e USB, Funções:  Impressão, Scanner e 

Copiadora, display LCD de 1,4, Velocidade mínima de 

impressão e copiadora preta 33ppm, colorida 15ppm, Escâner 

velocidade 2.4 / 9.5 MS/ linha, Resolução 1200 x 2400, 

15 unid 
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profundidade 48bit, Digitalização A4 (297 x 210 mm), 

Capacidade de papel suportado 100 folhas de papel A4, 

cartuchos compatíveis: preto, T664 120 AL, Ciano:T664220 

AL, Magenta: T664320 AL, Amarelo: T664420 AL. 

13 
Monitor LED 19” widescreen, Slim, conexão analógica 

(RGB), bivolt 
1 unid 

14 
Nobreak 1.300VA, regulagem automática de voltagem, 

bivolt, potência 1.300W/700W 
4 unid 

15 
Nobreak 700VA, regulagem automática de voltagem, bivolt, 

potência 700VA/420W 
18 unid 

16 
Notebook Intel Core i5 memória 4GB, HD 500GB, windows 

7, monitor de LED 14" 
5 unid 

17 

Roteador wireless 4 portas 150mbps 2 antenas, DIR-600 D, 

tecnologia de fluxo single 802.11n, velocidade PHY de até 

150 Mbps, com padrões IEEE 802.11g/b compatível com 

802.11n, configuração protegida Wi-Fi (WPS), criptografia 

de dados WEP e WPA/WPA2 (TKIP e AES) 

25 unid 

18 

Servidor Em Torre; Hardware; Placa mãe biprocessada; Intel 

Xeon  Quad Core 2.53 GHz (15 MB L2 Cache);  16 GB 

DDR4 SDRAM DIMM com ECC; Controladora RAID 10; 2 

Discos rígidos 300 GB 15K RPM SAS ou SSD 256 GB; 

Gigabit Ethernet  10/100/1000;Fita SDLT ou fita LTO (Para 

backup removível);  Software;  Sistema Operacional 

Windows Server 2008 R2 64 Bits; SQL Server  2008 

Entrerprise Edition. 

3 unid 

 

Lote II – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Extensão elétrica de Cabide com 2,5mm de diâmetro, 5m de 

extensão. 
15 unid 

02 

Filtro de linha com 6 tomadas bivolt, com fusível de 

proteção, cabo tripolar certificado pelo INMETRO, plugues e 

tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. 

17 unid  

03 

Mouse óptico, conexão USB, resolução 800 dpi, 

deslizamento optical (ótico), 3 botões incluindo o sistema 

wheel (que facilita a rolagem de telas da internet ou textos). 

74 unid 

04 

Pen Drive 32 GB  101 G2, compatível com Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Vista® e Mac, design giratório, sem 

tampa, disponível em várias cores de acordo com a 

capacidade. 

8 unid 

05 

Pen drive, capacidade de 16 GB, interface USB 2.0, 

dimensões 55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, temperatura de 

operação 32º a 140º C, temperatura de armazenamento -4º a 

185º C. 

29 unid 

06 

Pen drive, capacidade de 8 GB, interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, temperatura de operação 32º 

a 140º C, temperatura de armazenamento -4º a 185º C. 

6 unid 

07 
Teclado USB, teclas padrão ABNT2, funções multimídia, 

compatível com Windows 9x/2000/XP/Vista, conector USB. 
75 unid 
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Lote III – MÓVEIS DIVERSOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Armário em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 

reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, 

chapas 24/26,  dimensões externas 1980mm 

x900mmx400mm e internas 1880mmx895mmx375mm. 

16  unid  

02 

Armário em aço, 2 portas de abrir com chave e 4 prateleiras 

em cada lado, corpo do armário com opções de chapa em 

#26/24/22, com dobradiças internas com abertura de 135º que 

podem evitar arrombamentos, altura de 1,80m. 

24 unid 

03 

Armário em aço, 2 portas de abrir com maçaneta e 4 

prateleiras em cada lado, corpo do armário com opções de 

chapa em #26/24/22, com dobradiças internas com abertura 

de 135º que podem evitar arrombamentos, altura de 1,80m. 

10 unid 

04 

Armário em aço, para pasta AZ, com portas de abrir, com 50 

escaninhos, confeccionados em chapa de aço carbono 

laminada fina a frio SAE 1006/1010, caixa externa, base, 

prateleiras chapa n.º 24 (0,60 mm de espessura), dotados de 

04 prateleiras fixas composta de 10 divisões por prateleira, 

divisor confeccionado em chapa de aço n.º 22 (0,75mm de 

espessura), soldado na bandeja. Soldagem através dos 

sistemas de Solda Mig e Solda Ponto Superfície com 

tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, 

decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-

corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 

na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em 

estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 

excelente aderência de cobertura. Medidas 1980mm de altura 

x 1200mm de largura x 350mm de profundidade. 

3 unid 

05 

Armário suspenso para cozinha, com 6 portas em aço, com 2 

prateleiras, estrutura em aço carbono, pintura eletrostática na 

cor branca, acabamento em epoxi, dimensões mínimas 0,55m 

largura x 1,20m altura x 0,30m profundidade. 

5 unid 

06 

Armário suspenso/aéreo, 3 portas em aço e 2 prateleiras, 

estrutura em aço carbono, pintura eletrostática na cor branca, 

acabamento em epoxi, dimensoes de LxAxP 55 cm x 1,20 m 

x 30 cm. 

4 unid 

07 

Arquivo em aço, 6 gavetas para fichas 6 x 9", sistema de 

abertura das gavetas através de carrinho telescópico, 

capacidade para 50kg por gaveta, chave com sistema de 

travamento simultaneo das gavetas, 2 porta-etiquetas por 

gaveta e sepearador de fichas. 

8 unid 

08 

Cadeira  para escritório secretária fixa;   tubo 3/4, com 

encosto em L sanfonado, assento e encosto estofado em 

espuma injetada 30mm de espessura, revestimento em tecido 

a combinar, encosto dimensões mínimas 29cm altura x 36cm 

largura; assento dimensões mínimas 41cm largura x 40cm 

profundidade, com 4 pés, tubo 3/4; estrutura fixa tubular, 

metálica com parede 1,2mm; com tratamento anti-corrosivo e 

pintura époxi; bases na cor preta. 

71 unid 

09 
Cadeira fixa star; com assento/encosto plástico injetado em 

polipropileno, com base  tipo palito, Estrutura tubular em aço 
60 unid 
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de diâmetro 3/4" com espessura total 1,2mm, com fixação do 

assento através de garras plásticas parafusos auto - 

atarraxante;  4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. 

Pintura epoxi a pó na cor preta, com secagem a quente; 

suporta até 100kg. 

10 
Cadeira longarina  com 3 lugares, estofada em espuma 

injetada com 30mm de espessura e revestimento em tecido. 
3  unid  

11 

Cadeira longarina quatro (4) lugares, revestimento do assento 

e encosto estofada em espuma injetada com 30mm de 

espessura e revestimento em tecido. 

1  unid  

12 

Cadeira longarina quatro (4) lugares, revestimento do assento 

e encosto polipropileno, estrutura tubular em aço pintado. 

base disponível nas cores: preta, azul ou cinza. 

13  unid  

13 

Cadeira longarina três (3) lugares, revestimento do assento e 

encosto polipropileno, estrutura tubular em aço pintado. base 

disponível nas cores: preta, prata ou cinza. 

9  unid  

14 

Cadeira, giratória secretária; sem braço, base com capa 

protetora, 05 rodízios duplos na cor preta, pistão a gás, 

espuma de poliuretano injetada de 40mm, revestida em 

tecido, acabamento com perfil flexível preto; cor do tecido a 

combinar. 

16 unid 

15 
Conjunto para conzinha em madeira, contendo 01 mesa e 6 

cadeiras, em tamanho 1,60m x 90cm. 
7 conj 

16 

Jogo de mesa em plástico composto de 1 mesa quadrada com 

apertura para guarda-sol com fechamento, dimensões de 0,70 

x 0,70 x 0,70cm e 4 cadeiras com capacidade para suportar 

140kg, dimensões de 0,56 x 0,50 x 0,86cm, certificado pelo 

INMETRO. 

12 jg 

17 

Mesa para computador, tampo em MDF, com compartimento   

para CPU e impressora, suporte para teclado com corrediças 

metálicas, 2 gavetas com chave, puxadores em PVC. 

10 unid 

18 

Mesa para escritório, com duas gavetas com fechadura, 

acabamento de perfil em PVC, estrutura em ferro e pintura 

em epoxi, em tamanho 1,20 x 60 x 72cm. 

24 unid 

19 

Mesa plástica quadrada, em polipropileno virgem, 

monobloco, empilhável e resistente. medidas aproximadas: 

70x70x70cm. peso aproximado: 05kg. produto aditivado com 

anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, 

que garante a durabilidade do produto, certificada pelo 

inmetro. 

50   

20 

Prateleira em aço, com 6 bandejas de 0,30 x 0,92 x 2,00m, 

em chapa 26, na cor cinza, capacidade para 25 kg por 

bandeja, em pintura epóxi. 

32 unid 

21 

Roupeiro de aço com 12 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x0,93x42cm, 

com corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

3  unid  

22 

Roupeiro de aço com 16 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x1,23x0,42cm, 

com corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

23 

Roupeiro de aço com 20 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x1,23x0,42, com 

corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  
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24 

Suporte Articulado para TV; LED, LCD, Plasma de 32" a 

55", suporte para parede, inclinável e com 2 movimentos 

verticais e 2 horizontais, material em aço carbono e pintura 

eletrostática, peso suportado mínimo 40kg. 

2 unid 

25 

Suporte para CPU; confeccionado em MDP ou MDF de 

15mm de espessura revestida com material melamínico, em  

rodízios em PVC, em formato X grafite de 7,5cm a 25cm; cor 

a combinar. 

29 unid 

 

Lote IV – ELETROELETRÔNICOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Caixa de som ativa amplificada, Csr 4000a Usb/Sd 300w 

Rms. 
7 unid 

02 
Decibelímetro digital  interface USB, adaptador de rede de 9 

V, pé de apoio, maleta, cabos e softweres, manual etc. 
3 unid 

03 

DVD Player, conexão USB - DVP - SR320  DVD-ROM; 

com dimensões (L x A x P): 27 x 3,85 x 20 cm DVD/CD 

Dual Disc; +RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - 8cm 

DVD+RW/+R/+R(DL)/ RW/-R/-R(DL); CD-ROM/-R/-RW 

Zoom Áudio: Dolby digital, DTS. Controle remoto Menu em 

português. 

1 unid 

04 

Ferro elétrico, na cor branca potência 1.200W, voltagem a 

combinar, dimensões de 116mm l X 137mm A x 256mm P, 

peso 1,3kg. 

2 unid 

05 

Kit antena parabólica, antena (monoponto, diâmetro mínimo 

1,70m, material tubo aço galvanizado com diâmetro de 2", 

antena com no mínimo 10 pétalas, modelo refletor focal 

point, limite de elevação até 90º, capa protetora para LNBF; 

com proteção contra curto-circuito); e receptor (capacidade 

para no mínimo 60 canais, programação automática para 

todos os sistemas: LNBF monoponto, chave coaxial, timer 

para desligar o receptor e a tomada traseira; entrada para sinal 

de antena local, teclas de mudança de canal e liga/desliga no 

painel, controle remoto para todas as funções do receptor, 

saída de vídeo conector RCA e canal VHF 3/4, tensão de 

entrada automática bivolt). Garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

4 unid 

06 

Mesa de som 1202FX - 12 canais Mixer analógico com baixo 

ruído, e alto headroom, 4 Pré-amplificadores para microfones 

transistorizados únicos,equalizador britânico neoclássico de 

três bandas extremamente musical, processador de efeitos 

24bit com qualidade de estúdio, e 100 presets incluindo: 

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-

efeitos, 1 Saída de efeitos com controle por canal para FX 

interno, ou interligação de processadores de efeitos externos, 

saídas MAIN MIX com CONTROL ROOM separado, fone 

de ouvidos, e CD/TAPE, entrada CD/TAPE endereçável para 

MAIN MIX, CONTROL ROOM, e saída CD/TAPE, Fader 

MASTER de 60 mm de logaritmo graduada e controles 

giratórios selados. 

2  unid  

07 
Microfone  sem fio karsect krum302M, nível de saída de 

áudio: 0 300mV, resposta de freqüência da áudio: 50 - 15 
8 unid 
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kHz, distorção harmônica total: < 0,5%, relação sinal/ruído: > 

90 dB, dynamic range: > 100dB, performace do receiver, 

faixa de freqüência RF: UHF 460 - 860 MHz, estabilização 

de freqüência: 10 PPM, sensibilidade de receiving: - 107dBm 

(S/N: 12dB - 15 kHz), rejeição falsa de imagem RF: > 75dB, 

rejeição Border Upon Channel: > 100 dB, necessidade de 

potência: 12 - 18 V DC nominal 300 mA, 

dimensões(PxLxH): 17,8 x 11,8 x 4 (cm), especificações do 

transmissor, faixa de freqüência RF: UHF 460 - 860 MHz, 

estabilização de freqüência: 10PPM, potência de saída RF: 10 

dBm, emissão falsa de RF: > 55dBc, desvio máximo: > 40 

kHz, voltagem da bateria: 9V DC (recomenda-se o uso de 

alcalinas), drain máximo 9V DC: < 38 mA, dimensões 

(PxLxH): 23,5 x 5 x 5 (cm)c. 

08 

Microfone de mão com fio dinâmico neodímio audio 

technica, microfone com ótimo desempenho introdutório para 

voz principal, back vocal e coral, projeto de alta potência de 

saída para destacar os vocais no conjunto, projeto de 

elemento dinâmico unidirecional, construção resistente toda 

em metal, elemento: dinâmico neodímio, padrão polar: 

cardioide, resposta em freqüência: 80-12.000 Hz, 

sensibilidade de circuito aberto: 53 dB (2,2 mV) ref. 1V a 1 

Pa, impedância: 600 ohms, chave: liga/desliga, peso: 337 g 

(11,9 oz), dimensões: 184,7 mm (7,27") de comprimento, 

55,6 mm (2,19") de diâmetro de cabeça, conector de saída: 

tipo XLRM de 3 pinos integrado, cabo: cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c, acessórios fornecidos: AT8470 Quiet-Flex™ 

suporte para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; adaptador de 

5/8"-27 a 3/8"-16 fios, caixas estilo audio-Technica: T1, imã 

de neodímio Hi-ENERGY para melhor saída e resposta a 

transientes, chave silenciosa MagnaLock, conectores XLRM 

com contatos resistentes a corrosão, cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c. 

4 unid 

09 

Pedestal Para Microfone em Aço Plástico,  Pé Retrátil: Peso 

(kg): 1,340, altura Máxima 157cm, altura Mínima 93cm, 

haste 32cm, diâmetro do tripé 58cm. 

2 unid 

10 

Projetor para Data Show, com brilho de 2.500 ansi lumens, 

resolução nativa XGA 1024 x 768, suporte até UXGA 1600 x 

1200, em tecnologia LCD 1.8”, 3 lentes, 2.359.296 pixels 

(786.432 pixels x 3), lâmpada 210 W NSH/2000 horas, modo 

normal/3000. 

7 unid 

11 
Tela para projeção, tipo mapa luxo, com bordas pretas de 

180”, 100% plana, em tamanho 3 x 2. 
4 unid 

12 

Televisão de LED, 32” polegadas, Smart TV, resolução 

mínima Full HD 1600 x 900; conversor digital integrado; 

taxa mínima de atualização 60Hz; sintonia fina e busca 

automática por estações; sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W RMS; entradas no mínimo 

duas HDMI e duas USB; ângulo de visão mínimo de 170°; 

consumo de energia selo Procel "A"; cor do gabinete preta; 

cabos de energia incluídos; alimentação bivolt 110v/220v; 2 

USB, 01 Ethernet (Entrada de rede LAN), traseiro; Conteúdo 

da embalagem: 01 TV, manual, 01 controle remoto, 01 par de 

5 unid 
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pilhas para controle remoto e 01 cabo de energia; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

13 

Televisão de LED, 43” polegadas, Smart TV, resolução 

mínima Full HD 1600 x 900; conversor digital integrado; 

taxa mínima de atualização 120Hz; sintonia fina e busca 

automática por estações; sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W RMS; entradas no mínimo 

uma HDMI e uma USB; ângulo de visão mínimo de 170°; 

consumo de energia selo Procel "A"; cor do gabinete preta; 

cabos de energia incluídos; alimentação bivolt 110v/220v; 

Conteúdo da embalagem: 1 TV, manual, 1 controle remoto, 1 

par de pilhas para controle remoto e 1 cabo de energia; 

Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

7 unid 

14 

TV com monitor em LCD de 32", tela widescreen 16:9, 

sistema de cor PAL-M, PAL-N e NTSC, entradas HDMI e 

USB, controle remoto em português, voltagem a combinar. 

1 unid 

15 

Ventilador com coluna de 65cm, na cor branco/preto, grade 

plástica, com potência de 130W e rotação de 1.150 rpm com 

vazão de 40m³/min, com controle de velocidade rotativo,   

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

11 unid 

16 

Ventilador para uso em parede 40cm, potência de 135 w, 

rotação 1.300 rpm, 3 hélices, diâmetro da hélice de 22", 

vasão 70m3/min, frequência 60hz, grade removível, 

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

2  unid  

17 

Ventilador para uso em parede 65cm, potência 1/4CV - 200 

W, 3 hélices, diâmetro da hélice de 22", RPM: 1300 máxima, 

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

10 unid 

18 

Ventilador pedestal com coluna MT;    03 velocidade, alta, 

média e baixa. Eficiência Energetica (m³/s)/W)*m Vsão 

(m³/s) 1,17, diâmetro da hélice 37 cm, diâmetro da grade 

48cm,  na cor branco/preto, requisitos de avaliação aprovado 

pelo (PROCEL) Programa Nacional de Concervação de 

Energia Eletrica, alimentação bivolt.  

20 unid 

 

Lote V – ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Balança digital com capacidade para 150kg, com plataforma 

de vidro temperado amplo, display LCD de fácil visualização, 

com acionamento por toque e desligamento automático.  

1 unid 

02 

Balança digital para pesar alimento com capacidade de no 

minimo 30 kg, display em LED, teclado de membrana 

vedação contra umidade, com prato com dimensões de 22,5L 

X 29,8 cm, com coberteira em plástibo ABS bivolts. 

3 unid 

03 

Bebedouro de pressão em inox, com sistema de refrigeração 

gás ecológico, gabinete em chapa de aço galvanizada com 

pintura a por processo eletrostático, termostato automático, 

13 unid 
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com duas torneiras cromadas, sendo uma para copo e outra de 

jato, reservatório com filtro. 

04 

Bebedouro industrial com gabinete totalmente em aço 

inoxidável. Reservatório em aço inox AISI 304 "material 

apropriado para alimentos"Serpentina em aço inox AISI 304 

"Trabalha em contado direto com a agua aumentando o 

rendimento de refrigeração"Isolação térmica  Poliuretano 

expandido 2 Torneiras cromadas  uma gelada e uma natural 

"Opcional de jato"Tensão 110v ou 220v. 

2 unid 

05 
Compressor de ár de 04 bicos, 1.600watts de potência, 

alimentação bivolt ou 110V/220V a combinar. 
2 unid 

06 

Fogão de 04 bocas, tipo de chama normal; tipo de 

acendimento automático; recurso mesa sem furação; 

características do forno no mínio 45litros; com 01 prateleira 

01, autolimpante; com injetor de gás horizontal; tipo de gás 

GLP; alimentação 220volts; dimensões aproximadas 49cm 

largura, 85cm altura, 61cm profundidade; mesa de inox 

sobreposta; isolamento térmico; prateleira do forno cromada, 

com porta do forno de vidro temperada panorâmico; Produto 

com Certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

4 unid 

07 

Fogão industrial, 2 bocas, a gás, acendimento manual, 

queimadores chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de 

ferro fundido, mesa em aço esmaltado, pintura eletrostática, 

com regulagem de altura da mesa, sem forno, Injetor de gás 

horizontal, acompanhado de registro com mangueira de 

1,20m. Medindo aproximadamente: 83cm altura x 83cm 

largura x 40cm profundidade, com garantia mínima de 12 

meses. 

2 unid 

08 

Fogão industrial, 5 bocas, a gás, acendimento manual, 

queimadores chama simples com controle individual, grades 

e queimadores da mesa de ferro fundido, mesa em aço 

esmaltado, pintura eletrostática, com regulagem de altura da 

mesa, com forno, Injetor de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. Medindo 

aproximadamente: 83cm altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia mínima de 12 meses. 

4 unid 

09 

Forno Elétrico, Giratório com 04 assadeiras redondas. 

Fabricado totalmente em aço inoxidável, a parte interna em 

aço inox brilhante e a parte externa em aço inox escovado. O 

rack em aço carbono niquelado, 4 bandejas redondas de 36 

cm em aço inox brilhante e 1 bandeja de resíduos em aço 

inox escovado. Possui um termostato para regulagem da 

temperatura, 1 timer para controle do tempo, 1 botão turbina, 

1 interruptor para iluminação interna e sistema giratório Fan 

Blower System. 

2   

10 

Freezer horizontal com duas tampas balanceadas, capacidade 

para 415 litros, fechadura com chave autoexpulsiva, caixa 

interna em aço zincado, puxadores ergonômicos e 

alimentação 110V/220V. 

5  unid  

11 
Geladeira com capacidade Total Líquida 323 Litros, 

Capacidade de armazenamento Freezer 48 Litros , capacidade 
5  unid  
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do refrigerador de 253 litros, Capacidade de armazenamento 

Refrigerador 275 Litros, 1 porta  com pés com rodízio e 

niveladores, com prateleiras removíveis, na cor branca, 

voltagem a combinar. 

12 

Liquidificador com lâminas em aço inoxidável, capacidade de 

2 litros, jarra translúcida e resistente com graduação,  

potência mínima de 550w, frequência 50/60, rotação 18.000 

rpm, voltagem a combinar. 

2 unid 

13 

Liquidificador industrial, capacidade 25 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 

aço inox, potência 1900W; dimensões mínimas: 138cm altura 

x 38cm largura x 74cm profundidade; consumo máximo: 1,5 

kW/h; profundidade do copo de 63,5cm, com selo de 

Normativa de Segurança NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

Procel "A"; nível de ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) 

meses; voltagem a combinar. 

6 unid 

14 

Liquidificador industrial; capacidade 10 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 

aço inox, potência ¾ hp; dimensões mínimas: 81,5cm altura x 

18cm largura x 46cm profundidade; consumo máximo: 0.40 

kW/h; peso bruto aproximado 12kg; com selo de Normativa 

de Segurança NR12 e o Certificado do INMETRO; Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia Procel “A”; nível de 

ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

combinar. 

7 unid 

15 

Liquidificador industrial; capacidade 5 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 

aço inox, potência ¾ hp; dimensões mínimas: 81,5cm altura x 

18cm largura x 46cm profundidade; consumo máximo: 0.40 

kW/h; peso bruto aproximado 12kg; com selo de Normativa 

de Segurança NR12 e o Certificado do INMETRO; Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia Procel “A”; nível de 

ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

combinar. 

2  unid  

16 

Micro-ondas 20 Litros na cor branca com capacidade para 

20L, com função Descongelamento, com trava de segurança, 

110v, medindo 26.4 cm x 45.5 cm x 35.5 cm, pesando 

aproximadamente 10.5 kg. 

1  unid  

17 

Purificador de água; dimensões aproximadas 40cm altura x 

30cm largura x 45cm  profundidade; armazenamento mínimo 

de água gelada: 2 litros; vazão a partir de 0,75litro/minuto; 

materiais empregados: gabinete de aço inoxidável e 

polipropileno, cor branco, tubo de aço inoxidável, poliacetal e 

carvão ativado com prata coloidal; capacidade mínima de 

refrigeração 4,4litros/hora, temperatura média da saída da 

água: 8ºC, garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

escolher. 

17 unid 

18 Refil para purificador IBBL refil C+3. 22 unid 

19 

Refrigerador compacto (tipo frigobar), com capacidade para 

120 litros bruto (116 litros líquido), congelador com 

prateleiras internas, gavetas ou cestos para legumes, porta 

reversível, (alimentação volts a escolher), certificado com 

1 unid 
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selo procel Inmetro, garantia mínima do fabricante de 1 ano. 

 

Lote VI – AR CONDICIONADOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Ar Condicionado Split 12.000btus, frio; incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall; controle remoto 

digital sem fio; especificação mínima: filtra ar, filtro anti - 

bactéria, silencioso, funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de temperatura; saída de ar 

frontal; válvula protegida e coberta; filtro de ar removível e 

lavável; proteção antiferrugem; função de desumidificação; 

cor branco; baixo consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

10 unid 

02 

Ar Condicionado Split 28.000btus, frio; incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall; controle remoto 

digital sem fio; especificação mínima: filtra ar, filtro anti - 

bactéria, silencioso, funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de temperatura; saída de ar 

frontal; válvula protegida e coberta; filtro de ar removível e 

lavável; proteção antiferrugem; função de desumidificação; 

cor branco; baixo consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

12 unid 

03 

Ar Condicionado Split 7.000btus, frio; incluindo condensador 

e evaporador tipo high-Wall; controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, filtro anti - bactéria, 

silencioso, funções: timer, sleep, swing, direcionadores de ar, 

saída regulável do ar; painel eletrônico; alarme; controle 

automático de temperatura; saída de ar frontal; válvula 

protegida e coberta; filtro de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  Garantia mínima de 12 

meses; Certificado pelo INMETRO; voltagem a combinar. 

2 unid 

 

Lote VII – CAMAS, BERÇOS, COLCHÕES E SOFÁS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Berço padrão com grade nas laterais, com 03 (três) níveis de 

ajustes do colchão, confeccionado 100% MDF, na cor branca, 

com rodizio, medindo: 990mm de altura, 1335mm de 

comprimento e 680mm de profundidade. 

6 unid 

02 

Cama de solteiro, confeccionada em 100% MDF ou MDP, 

proveniente de madeira 100% reflorestada, cores tabaco com 

branco, dimensões mínimas 109cm altura x 0,90cm largura x 

211cm profundidade; confeccionado em 4 pés, acabamento 

em verniz. 

6 unid 

03 

Colchão de solteiro, espuma selada densidade D20, suporta 

no mínimo 60kg, confeccionado em tecido 100% poliéster; 

com tratamento no tecido antiácaro, antialérgico, antifungo, 

10 unid 
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antimofo; espuma certificada pelo INMETRO, dimensões 

mínimas 78cm x 190cm x 17cm. 

04 

Colchão para berço, espuma selada D18 na cor branca com 

espuma flexível de poliuretano, com revestido plástico 100% 

polipropileno inferior e revestido de tecido 100% poliéster 

em matelassê com lâmina de espuma e tela 100% 

polipropileno nas partes superior e lateral, com tratamento no 

tecido antiácaro, antialérgico, antifungo, antimofo, espuma 

certificada pelo INMETRO, medindo 8cm x 130cm x 60cm. 

6 unid 

05 
Guarda roupa de casal com três (03) portas de correr e três 

(03) gavetas confeccionado em MDF. 
1 unid 

06 

Jogo de sofá com revestimento em tecido, contendo 02 (duas) 

unidades, sendo uma com capacidade para 03 (três) lugares 

medido: 1,84m de comprimento, 0,85 de largura e 0,95cm de 

altura, e uma com capacidade para 02 ( dois) lugares medido: 

1,38m de comprimento, 0,85 de largura e 0,95cm de altura, 

cores a escolher. 

2 jogo 

07 

Travesseiro confeccionado em tecido 100% algodão percal 

200 fios, com enchimento: fibra siliconizada 100% poliester 

medindo 0,70cm x 0,50cm. 

8 unid 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA  
2.1 – A aquisição dos produtos relacionados no Item 1.1 faz-se necessária tendo em vista a 

necessidade de equipar e renovar os diversos móveis, eletroeletrônicos, microcomputadores e 

outros equipamentos dos órgãos municipais. Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento 

das atividades a serem cumpridas pela administração pública deste Município, impactando 

positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pelas secretarias 

e demais órgãos municipais. 

 

3 – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

3.1 – Os produtos serão fornecidos conforme discriminado abaixo: 

3.1.1 – A licitante vencedora deverá fornecer os produtos da melhor forma para atender o sucesso 

do objeto do presente Processo Licitatório. 

3.1.2 – A Prefeitura de Correntina convocará formalmente a licitante vencedora, através do Diário 

Oficial do Município, para assinar o contrato, que deverá comparecer dentro do prazo máximo de 

03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. A licitante que não comparecer dentro do 

prazo que for convocada perderá o direito de contratar com o Município. 

3.1.3 – O fornecimento dos produtos, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela 

perfeita execução do contrato, conforme disposto no Art. 69 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

3.1.4 – A CONTRATADA deverá fornecer o produto utilizando-se dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução do objeto deste Pregão. 

3.1.5 – O fornecimento será efetuado nas quantidades solicitadas pelo Setor de Compras, com 

prazo de entrega não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da 

solicitação de fornecimento ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

3.1.6 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central desta Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 

445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 
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fornecimentos deverão ocorrer nos dias úteis, das 07h às 13h30, salvo em situações de 

urgência da Administração, mediante prévio agendamento. 

 

4 – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS 

PRODUTOS 
4.1 – O fornecimento dos produtos será avaliado e fiscalizado por servidor da Administração 

designado especialmente para este fim, tomando por base os parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

4.1.1 – Os produtos serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do Edital e da proposta. 

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do 

Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento 

provisório. 

c) Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

d) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos produtos em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 

e) A Administração somente aceitará os produtos em perfeitas condições, no prazo e local 

indicados, em estrita observância das especificações do Edital, da proposta e das normas 

vigentes aplicáveis a cada produto, acompanhados da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente, no que couber, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e 

prazo de garantia. 

f) Os produtos deverão estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com 

uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

 

5 – DOS MATERIAIS PERTINENTES AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1 – Para a perfeita execução do contrato, a licitante vencedora deste Pregão será responsável por 

todo material e pessoal de apoio necessários à execução do objeto deste Termo de Referência para 

tanto deverá utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e mão-de-obra dentro dos 

padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.  

 

6 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
6.1 – Os bens a serem contratados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da 

Lei n° 10.520/2002. 

6.2 – JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

6.2.1 – No Município de Correntina-BA, existem algumas particularidades que inviabilizam o 

cumprimento da Recomendação nº 48, de 19 de junho de 2015, do Procurador da República 

Titular do 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Barreiras-BA, que orienta o 

Gestor a adotar a modalidade Pregão, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 10.520/02 e do 

Decreto nº 5.450/05. A realização do procedimento licitatório eletrônico não surtiria os efeitos 

almejados por esta Administração pelas seguintes razões:  

a) O péssimo acesso à Internet que temos em nosso Município em termos de velocidade e 

problemas diários, o que pode levar a não conclusão de um Processo Eletrônico na celeridade 

necessária, tendo em vista que em nossa Cidade o acesso à internet tem sucessivas perdas de 
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conexão no decorrer do expediente administrativo. Salienta-se, que por mais que nos seja 

oferecida internet de boa qualidade, na prática, em Município interiorano, isso não funciona. 

b) Destacamos, ainda, que a Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05 estabelecem que “nas 

licitações realizadas com a utilização de recursos repassados pela União, para aquisição de bens e 

serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão, e, que, o Decreto nº 5.504/05, 

art. 1º, caput, §§ 1º e 2º, estabelece ser “preferencialmente na forma eletrônica e que a 

inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pelo 

dirigente ou autoridade competente. 

6.2.2 – Diante das razões expostas no subitem 6.2.1, letras “a” e “b”, nota-se ter elementos 

suficientes para a não adoção do Pregão Eletrônico, até o momento, para a aquisição do objeto 

deste Pregão. 

 

7 – DAS OBRIGAÇÃOES DA CONTRATADA 

7.1 – A CONTRATADA obriga-se a: 

7.1.1 – Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, 

com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

7.1.2 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 

fornecimento ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

7.1.3 – Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

7.1.4 – Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 

dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros. 

7.1.5 – Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos bens a serem 

fornecidos, de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

7.1.6 – Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação. 

7.1.7 – Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

7.1.8 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

7.1.9 – Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do 

fornecimento dos produtos. 

7.1.10 – Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

7.1.11 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.1.12 – Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

7.1.13 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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7.1.14 – Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com 

a devida comprovação. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 – A CONTRATANTE obriga-se a: 

8.1.1 – Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência. 

8.1.2 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.1.3 – Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.1.4 – Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

do fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

8.1.5 – Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

8.1.6 – Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

8.1.7 – Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 

8.1.8 – Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

 

9 – DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

9.1 – Os custos unitários e globais estimados para a presente contratação são os abixo 

indicados: 

Lote I – COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Aparelho - Telefone para ramal 

digital - Centrais Pabx 

TDA/TDE/NCP - KX-DT343 

Aparelho Telefônico Proprietário 

Digital, Visor com 3 linhas 

Alfanumérico 3 X 24, 24 teclas 

programáveis bi-color, Viva-voz 

digital, Módulo Bluetooth 

(opcional), Ajuste do ângulo de 

inclinação, Ajuste do contraste do 

visor, Visor com Back-light, 4 

teclas de acesso a facilidade no 

visor, Teclas DSS com indicação de 

ocupado, Tecla Navigator, Tecla 

Lâmpada de mensagem / toque, 

Montagem parede.  

1 unid R$ 1.893,00 R$ 1.893,00 
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02 

Aparelho de GPS 62sc navegador 

portátil GPSMAP 62sc inclui uma 

bússola com compensação de 

inclinação de 3 eixos, um altímetro 

barométrico, uma câmara de 5 

megapíxeis com focagem 

automática e navegação fotográfica 

e suporte para mapas 

personalizados e Imagens de 

satélite BirdsEye. 

8 unid R$ 2.854,98 R$ 22.839,84 

03 

Aparelho de telefone sem fio Dect 

6.0 pt KX TG1371LB, discagem 

rápida até 10 números, discagem 

direta de 2 números, atendimento 

com qualquer tecla, localizador de 

monofone, montável na parede, nas 

seguintes dimensões base (A x L x 

P) mm: 104 x 103 x 58, monofone 

(A x L x P) mm: 148 x 50 x 33. 

9 unid R$ 227,13 R$ 2.044,17 

04 

Computador com Intel Core i5, com 

4GB DDR III, windows 7,  Disco 

Rígido SATA com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 500 

GB, monitor LED 19”, conexões: 

entrada analógica (RGB); digital 

(DVI-D) e conector USB 2.0, On 

board 10/100 Mbits, com mouse 

óptico com Scroll, com 2 duas 

caixas de som, com teclado PS/2, 

teclas padrão ABNT2, funções 

multimídia, compatível com 

Windows 9x/2000/XP/Vista, cabo 

de força, cabo VGA, cabo DVI, 

cabo USB e Cabo de áudio LCD. 

48 unid R$ 2.997,50 R$ 143.880,00 

05 
CPU Core i5, memória de 4GB e 

HD 500GB 
6 unid R$ 2.542,85 R$ 15.257,10 

06 

Estabilizador 300 VA, atende à 

NBR 14373:2006, filtro de linha 

integrado, led no painel frontal 

indicando quando a rede elétrica 

está dentro da faixa normal de 

operação do estabilizador, botão 

liga/desliga temporizado com 

proteção contra desligamento 

acidental, porta-fusível externo com 

unidade reserva, 4 tomadas de saída 

padrão NBR14136, em plástico 

antichama e de alto impacto, 

entrada e saida 115V 

4 unid R$ 165,85 R$ 663,40 

07 

Estabilizador 600 VA, com tensão 

de entrada 115V/220 e tensão de 

saída  115V com fusivel 8V 

26 unid R$ 289,33 R$ 7.522,58 
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08 

HD Externo Portátil - 1 TB, 

Velocidade de rotação 4,8Gb/s, 

Dimensões sem embalagem 

17.5mm x 82mm x 12mm (Altura x 

Largura x Comprimento), Tipo de 

conexão USB, embalagem 

contendo: HD externo, cabo USB, 

adaptador de alimentação, guia de 

instalação rápida, software pré-

carregado na unidade e 

documentação do usuário eletrônico 

(PDF). 

4 unid R$ 561,43 R$ 2.245,72 

09 

Impressora Laser Jet M102W 

G3Q35A com Wireless;  com 

painel de controle LED, tecnologia 

de impressão laser,  velocidade de 

impressão até 22 página por 

minuto, qualidade de impressão até 

600x600 ppp, velocidade do 

processador 600MHZ, ciclo de 

trabalho mensal (A4) até 10.0000 

paginas, toner recomendado laser 

Jet  17A. Voltagem: 127. 

11 unid R$ 746,18 R$ 8.207,98 

10 

Impressora Multifuncional  Laser 

Jet Pro 400 MFP M425dn  - 

Impressora, Copiadora, Scanner e 

Fax, Cor preta;  com painel de 

controle, LCD (gráfico colorido) de 

8,89 cm (3,5”) com Magic Frame 6 

botões (início, ajuda, cancelar, seta 

para esquerda, seta para direita, seta 

para voltar)   Funções: Imprime, 

copia, digitaliza, envia/recebe fax, 

com USB para conexão direta;  

impressão automática em frente e 

verso, digitalização para e-mail, 

digitalizar para pasta de rede, 

digitalizar para a nuvem,  

Resolução de impressão - p& 

b1200 x 1200 dpi, Resolução óptica 

– digitalização até 1.200 dpi, 

Redução/ampliação da cópia de 25 

a 400%, Velocidade máx. cópia 

p&b (cpm) até 33 ppm (A4). Toner 

compatível 80A; Memória do fax 

até 300 páginas, Ciclo de trabalho 

até 50.000 páginas, recursos de 

Software Inteligente da Impressora: 

e Print  Auto - On /Auto-Off Smart  

Install, formato de arquivo de 

digitalização: PDF, PDF 

pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, 

PNG, TIFF (tensão/Voltagem 110). 

3 unid R$ 4.028,67 R$ 12.086,01 
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11 

Impressora Multifuncional Laser 

Jet Pro MFP M125a - Mecanismo 

de impressão avançada com painel 

de controle; tela de LED numérica 

de dois dígitos; botões (para cima, 

para baixo, cancelar, configurar, 

copiar, liga /  desliga); 7 luzes 

indicadoras de LED (pronta, 

atenção, toner, cópias, mais escuro /  

mais claro, reduzir / ampliar. 

Tecnologia inovadora economiza 

espaço enquanto também reduz o 

consumo de energia e os custos de 

suprimentos, consolidando as 

funções de vários dispositivos de 

escritório. Toner 83A exclusivo da 

Impressora,  Com uma resolução de 

copia:  até       300 x 300 dpi, (texto 

e gráficos); até 400 x 600 dpi,   

formatos de arquivo PDF, JPEG ou 

TIFF. 

15 unid R$ 2.147,67 R$ 32.215,05 

12 

Impressora Multifuncional:  Tank 

L455, colorida com conexão Wi-fi 

e USB, Funções:  Impressão, 

Scanner e Copiadora, display LCD 

de 1,4, Velocidade mínima de 

impressão e copiadora preta 33ppm, 

colorida 15ppm, Escâner 

velocidade 2.4 / 9.5 MS/ linha, 

Resolução 1200 x 2400, 

profundidade 48bit, Digitalização 

A4 (297 x 210 mm), Capacidade de 

papel suportado 100 folhas de papel 

A4, cartuchos compatíveis: preto, 

T664 120 AL, Ciano:T664220 AL, 

Magenta: T664320 AL, Amarelo: 

T664420 AL. 

15 unid R$ 2.028,00 R$ 30.420,00 

13 

Monitor LED 19” widescreen, 

Slim, conexão analógica (RGB), 

bivolt 

1 unid R$ 647,33 R$ 647,33 

14 

Nobreak 1.300VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 1.300W/700W 

4 unid R$ 972,67 R$ 3.890,68 

15 

Nobreak 700VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 700VA/420W 

18 unid R$ 694,42 R$ 12.499,56 

16 

Notebook Intel Core i5 memória 

4GB, HD 500GB, windows 7, 

monitor de LED 14" 

5 unid R$ 3.091,00 R$ 15.455,00 

17 

Roteador wireless 4 portas 

150mbps 2 antenas, DIR-600 D, 

tecnologia de fluxo single 802.11n, 

velocidade PHY de até 150 Mbps, 

25 unid R$ 130,18 R$ 3.254,50 
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com padrões IEEE 802.11g/b 

compatível com 802.11n, 

configuração protegida Wi-Fi 

(WPS), criptografia de dados WEP 

e WPA/WPA2 (TKIP e AES) 

18 

Servidor Em Torre; Hardware; 

Placa mãe biprocessada; Intel Xeon  

Quad Core 2.53 GHz (15 MB L2 

Cache);  16 GB DDR4 SDRAM 

DIMM com ECC; Controladora 

RAID 10; 2 Discos rígidos 300 GB 

15K RPM SAS ou SSD 256 GB; 

Gigabit Ethernet  10/100/1000;Fita 

SDLT ou fita LTO (Para backup 

removível);  Software;  Sistema 

Operacional Windows Server 2008 

R2 64 Bits; SQL Server  2008 

Entrerprise Edition. 

3 unid R$ 28.575,83 R$ 85.727,49 

Valor do lote R$ 400.749,41 

 

Lote II – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Extensão elétrica de Cabide com 

2,5mm de diâmetro, 5m de 

extensão. 

15 unid R$ 27,35 R$ 410,25 

02 

Filtro de linha com 6 tomadas 

bivolt, com fusível de proteção, 

cabo tripolar certificado pelo 

INMETRO, plugues e tomadas 

compatíveis com a nova norma 

NBR 14136. 

17 unid  R$ 31,95 R$ 543,15 

03 

Mouse óptico, conexão USB, 

resolução 800 dpi, deslizamento 

optical (ótico), 3 botões incluindo 

o sistema wheel (que facilita a 

rolagem de telas da internet ou 

textos). 

74 unid R$ 14,26 R$ 1.055,24 

04 

Pen Drive 32 GB  101 G2, 

compatível com Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Vista® e 

Mac, design giratório, sem tampa, 

disponível em várias cores de 

acordo com a capacidade. 

8 unid R$ 122,18 R$ 977,44 

05 

Pen drive, capacidade de 16 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

29 unid R$ 97,32 R$ 2.822,28 

06 

Pen drive, capacidade de 8 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

6 unid R$ 52,75 R$ 316,50 
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temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

07 

Teclado USB, teclas padrão 

ABNT2, funções multimídia, 

compatível com Windows 

9x/2000/XP/Vista, conector USB. 

75 unid R$ 41,77 R$ 3.132,75 

Valor do lote R$ 9.257,61 

 

Lote III – MÓVEIS DIVERSOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Armário em aço, 2 portas com 3 

reforços, 1 prateleira fixa e 3 

reguláveis a cada 50mm, 

capacidade por prateleira 20kg, 

chapas 24/26,  dimensões externas 

1980mm x900mmx400mm e 

internas 

1880mmx895mmx375mm. 

16  unid  R$ 761,03 R$ 12.176,48 

02 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com chave e 4 prateleiras em cada 

lado, corpo do armário com opções 

de chapa em #26/24/22, com 

dobradiças internas com abertura 

de 135º que podem evitar 

arrombamentos, altura de 1,80m. 

24 unid R$ 761,03 R$ 18.264,72 

03 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com maçaneta e 4 prateleiras em 

cada lado, corpo do armário com 

opções de chapa em #26/24/22, 

com dobradiças internas com 

abertura de 135º que podem evitar 

arrombamentos, altura de 1,80m. 

10 unid R$ 761,03 R$ 7.610,30 

04 

Armário em aço, para pasta AZ, 

com portas de abrir, com 50 

escaninhos, confeccionados em 

chapa de aço carbono laminada 

fina a frio SAE 1006/1010, caixa 

externa, base, prateleiras chapa n.º 

24 (0,60 mm de espessura), 

dotados de 04 prateleiras fixas 

composta de 10 divisões por 

prateleira, divisor confeccionado 

em chapa de aço n.º 22 (0,75mm 

de espessura), soldado na bandeja. 

Soldagem através dos sistemas de 

Solda Mig e Solda Ponto 

Superfície com tratamento químico 

antiferruginoso (desengraxante, 

decapante, fosfatizante e 

passivador) e tratamento anti-

corrosivo (fosfatização), e pintura 

3 unid R$ 2.830,20 R$ 8.490,60 
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eletrostática em epóxi pó na cor 

cinza, aplicada através de 

pulverização e secagem em estufa 

de alta temperatura acima (200 º) 

assegurando excelente aderência 

de cobertura. Medidas 1980mm de 

altura x 1200mm de largura x 

350mm de profundidade. 

05 

Armário suspenso para cozinha, 

com 6 portas em aço, com 2 

prateleiras, estrutura em aço 

carbono, pintura eletrostática na 

cor branca, acabamento em epoxi, 

dimensões mínimas 0,55m largura 

x 1,20m altura x 0,30m 

profundidade. 

5 unid R$ 1.076,50 R$ 5.382,50 

06 

Armário suspenso/aéreo, 3 portas 

em aço e 2 prateleiras, estrutura em 

aço carbono, pintura eletrostática 

na cor branca, acabamento em 

epoxi, dimensoes de LxAxP 55 cm 

x 1,20 m x 30 cm. 

4 unid R$ 322,83 R$ 1.291,32 

07 

Arquivo em aço, 6 gavetas para 

fichas 6 x 9", sistema de abertura 

das gavetas através de carrinho 

telescópico, capacidade para 50kg 

por gaveta, chave com sistema de 

travamento simultaneo das 

gavetas, 2 porta-etiquetas por 

gaveta e sepearador de fichas. 

8 unid R$ 1.357,75 R$ 10.862,00 

08 

Cadeira  para escritório secretária 

fixa;   tubo 3/4, com encosto em L 

sanfonado, assento e encosto 

estofado em espuma injetada 

30mm de espessura, revestimento 

em tecido a combinar, encosto 

dimensões mínimas 29cm altura x 

36cm largura; assento dimensões 

mínimas 41cm largura x 40cm 

profundidade, com 4 pés, tubo 3/4; 

estrutura fixa tubular, metálica 

com parede 1,2mm; com 

tratamento anti-corrosivo e pintura 

époxi; bases na cor preta. 

71 unid R$ 128,15 R$ 9.098,65 

09 

Cadeira fixa star; com 

assento/encosto plástico injetado 

em polipropileno, com base  tipo 

palito, Estrutura tubular em aço de 

diâmetro 3/4" com espessura total 

1,2mm, com fixação do assento 

através de garras plásticas 

parafusos auto - atarraxante;  4 

sapatas plásticas para diminuição 

60 unid R$ 115,32 R$ 6.919,20 
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de atrito. Pintura epoxi a pó na cor 

preta, com secagem a quente; 

suporta até 100kg. 

10 

Cadeira longarina  com 3 lugares, 

estofada em espuma injetada com 

30mm de espessura e revestimento 

em tecido. 

3  unid  R$ 411,33 R$ 1.233,99 

11 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto estofada em espuma 

injetada com 30mm de espessura e 

revestimento em tecido. 

1  unid  R$ 545,42 R$ 545,42 

12 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto polipropileno, estrutura 

tubular em aço pintado. base 

disponível nas cores: preta, azul ou 

cinza. 

13  unid  R$ 526,75 R$ 6.847,75 

13 

Cadeira longarina três (3) lugares, 

revestimento do assento e encosto 

polipropileno, estrutura tubular em 

aço pintado. base disponível nas 

cores: preta, prata ou cinza. 

9  unid  R$ 392,67 R$ 3.534,03 

14 

Cadeira, giratória secretária; sem 

braço, base com capa protetora, 05 

rodízios duplos na cor preta, pistão 

a gás, espuma de poliuretano 

injetada de 40mm, revestida em 

tecido, acabamento com perfil 

flexível preto; cor do tecido a 

combinar. 

16 unid R$ 247,67 R$ 3.962,72 

15 

Conjunto para conzinha em 

madeira, contendo 01 mesa e 6 

cadeiras, em tamanho 1,60m x 

90cm. 

7 conj R$ 990,80 R$ 6.935,60 

16 

Jogo de mesa em plástico 

composto de 1 mesa quadrada com 

apertura para guarda-sol com 

fechamento, dimensões de 0,70 x 

0,70 x 0,70cm e 4 cadeiras com 

capacidade para suportar 140kg, 

dimensões de 0,56 x 0,50 x 

0,86cm, certificado pelo 

INMETRO. 

12 jg R$ 403,32 R$ 4.839,84 

17 

Mesa para computador, tampo em 

MDF, com compartimento   para 

CPU e impressora, suporte para 

teclado com corrediças metálicas, 

2 gavetas com chave, puxadores 

em PVC. 

10 unid R$ 348,18 R$ 3.481,80 

18 

Mesa para escritório, com duas 

gavetas com fechadura, 

acabamento de perfil em PVC, 

24 unid R$ 321,45 R$ 7.714,80 
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estrutura em ferro e pintura em 

epoxi, em tamanho 1,20 x 60 x 

72cm. 

19 

Mesa plástica quadrada, em 

polipropileno virgem, monobloco, 

empilhável e resistente. medidas 

aproximadas: 70x70x70cm. peso 

aproximado: 05kg. produto 

aditivado com anti-uv, ou seja, 

resistente aos raios solares e de 

fácil limpeza, que garante a 

durabilidade do produto, 

certificada pelo inmetro. 

50   R$ 121,23 R$ 6.061,50 

20 

Prateleira em aço, com 6 bandejas 

de 0,30 x 0,92 x 2,00m, em chapa 

26, na cor cinza, capacidade para 

25 kg por bandeja, em pintura 

epóxi. 

32 unid R$ 236,33 R$ 7.562,56 

21 

Roupeiro de aço com 12 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x0,93x42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

3  unid  R$ 1.002,50 R$ 3.007,50 

22 

Roupeiro de aço com 16 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  R$ 1.215,00 R$ 1.215,00 

23 

Roupeiro de aço com 20 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  R$ 1.593,38 R$ 1.593,38 

24 

Suporte Articulado para TV; LED, 

LCD, Plasma de 32" a 55", suporte 

para parede, inclinável e com 2 

movimentos verticais e 2 

horizontais, material em aço 

carbono e pintura eletrostática, 

peso suportado mínimo 40kg. 

2 unid R$ 297,30 R$ 594,60 

25 

Suporte para CPU; confeccionado 

em MDP ou MDF de 15mm de 

espessura revestida com material 

melamínico, em  rodízios em PVC, 

em formato X grafite de 7,5cm a 

25cm; cor a combinar. 

29 unid R$ 73,25 R$ 2.124,25 

Valor do lote R$ 141.350,51 

 

Lote IV – ELETROELETRÔNICOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 
Caixa de som ativa amplificada, 

Csr 4000a Usb/Sd 300w Rms. 
7 unid R$ 2.647,73 R$ 18.534,11 
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02 

Decibelímetro digital  interface 

USB, adaptador de rede de 9 V, pé 

de apoio, maleta, cabos e 

softweres, manual etc. 

3 unid R$ 309,75 R$ 929,25 

03 

DVD Player, conexão USB - DVP 

- SR320  DVD-ROM; com 

dimensões (L x A x P): 27 x 3,85 x 

20 cm DVD/CD Dual Disc; 

+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-

R(DL); - 8cm 

DVD+RW/+R/+R(DL)/ RW/-R/-

R(DL); CD-ROM/-R/-RW Zoom 

Áudio: Dolby digital, DTS. 

Controle remoto Menu em 

português. 

1 unid R$ 211,42 R$ 211,42 

04 

Ferro elétrico, na cor branca 

potência 1.200W, voltagem a 

combinar, dimensões de 116mm l 

X 137mm A x 256mm P, peso 

1,3kg. 

2 unid R$ 88,25 R$ 176,50 

05 

Kit antena parabólica, antena 

(monoponto, diâmetro mínimo 

1,70m, material tubo aço 

galvanizado com diâmetro de 2", 

antena com no mínimo 10 pétalas, 

modelo refletor focal point, limite 

de elevação até 90º, capa protetora 

para LNBF; com proteção contra 

curto-circuito); e receptor 

(capacidade para no mínimo 60 

canais, programação automática 

para todos os sistemas: LNBF 

monoponto, chave coaxial, timer 

para desligar o receptor e a tomada 

traseira; entrada para sinal de 

antena local, teclas de mudança de 

canal e liga/desliga no painel, 

controle remoto para todas as 

funções do receptor, saída de vídeo 

conector RCA e canal VHF 3/4, 

tensão de entrada automática 

bivolt). Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

4 unid R$ 589,58 R$ 2.358,32 

06 

Mesa de som 1202FX - 12 canais 

Mixer analógico com baixo ruído, 

e alto headroom, 4 Pré-

amplificadores para microfones 

transistorizados únicos,equalizador 

britânico neoclássico de três 

bandas extremamente musical, 

processador de efeitos 24bit com 

qualidade de estúdio, e 100 presets 

incluindo: reverb, chorus, flanger, 

2  unid  R$ 1.688,42 R$ 3.376,84 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 40 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

delay, pitch shifter e vários multi-

efeitos, 1 Saída de efeitos com 

controle por canal para FX interno, 

ou interligação de processadores 

de efeitos externos, saídas MAIN 

MIX com CONTROL ROOM 

separado, fone de ouvidos, e 

CD/TAPE, entrada CD/TAPE 

endereçável para MAIN MIX, 

CONTROL ROOM, e saída 

CD/TAPE, Fader MASTER de 60 

mm de logaritmo graduada e 

controles giratórios selados. 

07 

Microfone  sem fio karsect 

krum302M, nível de saída de 

áudio: 0 300mV, resposta de 

freqüência da áudio: 50 - 15 kHz, 

distorção harmônica total: < 0,5%, 

relação sinal/ruído: > 90 dB, 

dynamic range: > 100dB, 

performace do receiver, faixa de 

freqüência RF: UHF 460 - 860 

MHz, estabilização de freqüência: 

10 PPM, sensibilidade de 

receiving: - 107dBm (S/N: 12dB - 

15 kHz), rejeição falsa de imagem 

RF: > 75dB, rejeição Border Upon 

Channel: > 100 dB, necessidade de 

potência: 12 - 18 V DC nominal 

300 mA, dimensões(PxLxH): 17,8 

x 11,8 x 4 (cm), especificações do 

transmissor, faixa de freqüência 

RF: UHF 460 - 860 MHz, 

estabilização de freqüência: 

10PPM, potência de saída RF: 10 

dBm, emissão falsa de RF: > 

55dBc, desvio máximo: > 40 kHz, 

voltagem da bateria: 9V DC 

(recomenda-se o uso de alcalinas), 

drain máximo 9V DC: < 38 mA, 

dimensões (PxLxH): 23,5 x 5 x 5 

(cm)c. 

8 unid R$ 1.216,02 R$ 9.728,16 

08 

Microfone de mão com fio 

dinâmico neodímio audio technica, 

microfone com ótimo desempenho 

introdutório para voz principal, 

back vocal e coral, projeto de alta 

potência de saída para destacar os 

vocais no conjunto, projeto de 

elemento dinâmico unidirecional, 

construção resistente toda em 

metal, elemento: dinâmico 

neodímio, padrão polar: cardioide, 

4 unid R$ 398,33 R$ 1.593,32 
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resposta em freqüência: 80-12.000 

Hz, sensibilidade de circuito 

aberto: 53 dB (2,2 mV) ref. 1V a 1 

Pa, impedância: 600 ohms, chave: 

liga/desliga, peso: 337 g (11,9 oz), 

dimensões: 184,7 mm (7,27") de 

comprimento, 55,6 mm (2,19") de 

diâmetro de cabeça, conector de 

saída: tipo XLRM de 3 pinos 

integrado, cabo: cabo de 4,5 m 

incluso com o MB 1k/c, acessórios 

fornecidos: AT8470 Quiet-Flex™ 

suporte para estantes com rosca de 

5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 

a 3/8"-16 fios, caixas estilo audio-

Technica: T1, imã de neodímio Hi-

ENERGY para melhor saída e 

resposta a transientes, chave 

silenciosa MagnaLock, conectores 

XLRM com contatos resistentes a 

corrosão, cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c. 

09 

Pedestal Para Microfone em Aço 

Plástico,  Pé Retrátil: Peso (kg): 

1,340, altura Máxima 157cm, 

altura Mínima 93cm, haste 32cm, 

diâmetro do tripé 58cm. 

2 unid R$ 261,97 R$ 523,94 

10 

Projetor para Data Show, com 

brilho de 2.500 ansi lumens, 

resolução nativa XGA 1024 x 768, 

suporte até UXGA 1600 x 1200, 

em tecnologia LCD 1.8”, 3 lentes, 

2.359.296 pixels (786.432 pixels x 

3), lâmpada 210 W NSH/2000 

horas, modo normal/3000. 

7 unid R$ 3.828,17 R$ 26.797,19 

11 

Tela para projeção, tipo mapa luxo, 

com bordas pretas de 180”, 100% 

plana, em tamanho 3 x 2. 

4 unid R$ 786,08 R$ 3.144,32 

12 

Televisão de LED, 32” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 60Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo duas 

HDMI e duas USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; 2 USB, 01 Ethernet 

5 unid R$ 1.642,68 R$ 8.213,40 
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(Entrada de rede LAN), traseiro; 

Conteúdo da embalagem: 01 TV, 

manual, 01 controle remoto, 01 par 

de pilhas para controle remoto e 01 

cabo de energia; Garantia mínima 

de 12 (doze) meses. 

13 

Televisão de LED, 43” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 120Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo uma 

HDMI e uma USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; Conteúdo da 

embalagem: 1 TV, manual, 1 

controle remoto, 1 par de pilhas 

para controle remoto e 1 cabo de 

energia; Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

7 unid R$ 2.716,60 R$ 19.016,20 

14 

TV com monitor em LCD de 32", 

tela widescreen 16:9, sistema de 

cor PAL-M, PAL-N e NTSC, 

entradas HDMI e USB, controle 

remoto em português, voltagem a 

combinar. 

1 unid R$ 1.609,35 R$ 1.609,35 

15 

Ventilador com coluna de 65cm, 

na cor branco/preto, grade plástica, 

com potência de 130W e rotação 

de 1.150 rpm com vazão de 

40m³/min, com controle de 

velocidade rotativo,   requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

11 unid R$ 551,02 R$ 6.061,22 

16 

Ventilador para uso em parede 

40cm, potência de 135 w, rotação 

1.300 rpm, 3 hélices, diâmetro da 

hélice de 22", vasão 70m3/min, 

frequência 60hz, grade removível, 

requisitos de avaliação aprovado 

pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de 

Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

2  unid  R$ 223,00 R$ 446,00 
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17 

Ventilador para uso em parede 

65cm, potência 1/4CV - 200 W, 3 

hélices, diâmetro da hélice de 22", 

RPM: 1300 máxima, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

10 unid R$ 942,68 R$ 9.426,80 

18 

Ventilador pedestal com coluna 

MT;    03 velocidade, alta, média e 

baixa. Eficiência Energetica 

(m³/s)/W)*m Vsão (m³/s) 1,17, 

diâmetro da hélice 37 cm, diâmetro 

da grade 48cm,  na cor 

branco/preto, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt.  

20 unid R$ 301,08 R$ 6.021,60 

Valor do lote R$ 118.167,94 

 

Lote V – ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Balança digital com capacidade 

para 150kg, com plataforma de 

vidro temperado amplo, display 

LCD de fácil visualização, com 

acionamento por toque e 

desligamento automático.  

1 unid R$ 111,42 R$ 111,42 

02 

Balança digital para pesar alimento 

com capacidade de no minimo 30 

kg, display em LED, teclado de 

membrana vedação contra 

umidade, com prato com 

dimensões de 22,5L X 29,8 cm, 

com coberteira em plástibo ABS 

bivolts. 

3 unid R$ 1.012,17 R$ 3.036,51 

03 

Bebedouro de pressão em inox, 

com sistema de refrigeração gás 

ecológico, gabinete em chapa de 

aço galvanizada com pintura a por 

processo eletrostático, termostato 

automático, com duas torneiras 

cromadas, sendo uma para copo e 

outra de jato, reservatório com 

filtro. 

13 unid R$ 979,02 R$ 12.727,26 

04 

Bebedouro industrial com gabinete 

totalmente em aço inoxidável. 

Reservatório em aço inox AISI 304 

"material apropriado para 

alimentos"Serpentina em aço inox 

AISI 304 "Trabalha em contado 

2 unid R$ 2.724,70 R$ 5.449,40 
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direto com a agua aumentando o 

rendimento de 

refrigeração"Isolação térmica  

Poliuretano expandido 2 Torneiras 

cromadas  uma gelada e uma 

natural "Opcional de jato"Tensão 

110v ou 220v. 

05 

Compressor de ár de 04 bicos, 

1.600watts de potência, 

alimentação bivolt ou 110V/220V 

a combinar. 

2 unid R$ 683,08 R$ 1.366,16 

06 

Fogão de 04 bocas, tipo de chama 

normal; tipo de acendimento 

automático; recurso mesa sem 

furação; características do forno no 

mínio 45litros; com 01 prateleira 

01, autolimpante; com injetor de 

gás horizontal; tipo de gás GLP; 

alimentação 220volts; dimensões 

aproximadas 49cm largura, 85cm 

altura, 61cm profundidade; mesa 

de inox sobreposta; isolamento 

térmico; prateleira do forno 

cromada, com porta do forno de 

vidro temperada panorâmico; 

Produto com Certificação do 

INMETRO. Garantia mínima de 

12 (doze) meses. 

4 unid R$ 621,42 R$ 2.485,68 

07 

Fogão industrial, 2 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama tripla com controle 

individual das chamas internas e 

externas, grades e queimadores da 

mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, sem forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

2 unid R$ 624,75 R$ 1.249,50 

08 

Fogão industrial, 5 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama simples com controle 

individual, grades e queimadores 

da mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, com forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

4 unid R$ 1.892,07 R$ 7.568,28 
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Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

09 

Forno Elétrico, Giratório com 04 

assadeiras redondas. Fabricado 

totalmente em aço inoxidável, a 

parte interna em aço inox brilhante 

e a parte externa em aço inox 

escovado. O rack em aço carbono 

niquelado, 4 bandejas redondas de 

36 cm em aço inox brilhante e 1 

bandeja de resíduos em aço inox 

escovado. Possui um termostato 

para regulagem da temperatura, 1 

timer para controle do tempo, 1 

botão turbina, 1 interruptor para 

iluminação interna e sistema 

giratório Fan Blower System. 

2   R$ 989,50 R$ 1.979,00 

10 

Freezer horizontal com duas 

tampas balanceadas, capacidade 

para 415 litros, fechadura com 

chave autoexpulsiva, caixa interna 

em aço zincado, puxadores 

ergonômicos e alimentação 

110V/220V. 

5  unid  R$ 2.694,52 R$ 13.472,60 

11 

Geladeira com capacidade Total 

Líquida 323 Litros, Capacidade de 

armazenamento Freezer 48 Litros , 

capacidade do refrigerador de 253 

litros, Capacidade de 

armazenamento Refrigerador 275 

Litros, 1 porta  com pés com 

rodízio e niveladores, com 

prateleiras removíveis, na cor 

branca, voltagem a combinar. 

5  unid  R$ 1.867,47 R$ 9.337,35 

12 

Liquidificador com lâminas em 

aço inoxidável, capacidade de 2 

litros, jarra translúcida e resistente 

com graduação,  potência mínima 

de 550w, frequência 50/60, rotação 

18.000 rpm, voltagem a combinar. 

2 unid R$ 113,17 R$ 226,34 

13 

Liquidificador industrial, 

capacidade 25 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência 1900W; dimensões 

mínimas: 138cm altura x 38cm 

largura x 74cm profundidade; 

consumo máximo: 1,5 kW/h; 

profundidade do copo de 63,5cm, 

com selo de Normativa de 

Segurança NR12 e o Certificado 

6 unid R$ 2.321,67 R$ 13.930,02 
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do INMETRO; Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia Procel 

"A"; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

14 

Liquidificador industrial; 

capacidade 10 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

7 unid R$ 1.017,68 R$ 7.123,76 

15 

Liquidificador industrial; 

capacidade 5 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

2  unid  R$ 722,85 R$ 1.445,70 

16 

Micro-ondas 20 Litros na cor 

branca com capacidade para 20L, 

com função Descongelamento, 

com trava de segurança, 110v, 

medindo 26.4 cm x 45.5 cm x 35.5 

cm, pesando aproximadamente 

10.5 kg. 

1  unid  R$ 758,67 R$ 758,67 

17 

Purificador de água; dimensões 

aproximadas 40cm altura x 30cm 

largura x 45cm  profundidade; 

armazenamento mínimo de água 

gelada: 2 litros; vazão a partir de 

0,75litro/minuto; materiais 

empregados: gabinete de aço 

inoxidável e polipropileno, cor 

branco, tubo de aço inoxidável, 

17 unid R$ 624,75 R$ 10.620,75 
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poliacetal e carvão ativado com 

prata coloidal; capacidade mínima 

de refrigeração 4,4litros/hora, 

temperatura média da saída da 

água: 8ºC, garantia mínima de 12 

(doze) meses; voltagem a escolher. 

18 
Refil para purificador IBBL refil 

C+3. 
22 unid R$ 130,92 R$ 2.880,24 

19 

Refrigerador compacto (tipo 

frigobar), com capacidade para 120 

litros bruto (116 litros líquido), 

congelador com prateleiras 

internas, gavetas ou cestos para 

legumes, porta reversível, 

(alimentação volts a escolher), 

certificado com selo procel 

Inmetro, garantia mínima do 

fabricante de 1 ano. 

1 unid R$ 1.193,00 R$ 1.193,00 

Valor do lote R$ 96.961,64 

 

Lote VI – AR CONDICIONADOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Ar Condicionado Split 12.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

10 unid R$ 1.868,00 R$ 18.680,00 

02 

Ar Condicionado Split 28.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

12 unid R$ 4.977,33 R$ 59.727,96 
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válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

03 

Ar Condicionado Split 7.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

2 unid R$ 1.516,08 R$ 3.032,16 

Valor do lote R$ 81.440,12 

 

Lote VII – CAMAS, BERÇOS, COLCHÕES E SOFÁS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Berço padrão com grade nas 

laterais, com 03 (três) níveis de 

ajustes do colchão, confeccionado 

100% MDF, na cor branca, com 

rodizio, medindo: 990mm de 

altura, 1335mm de comprimento e 

680mm de profundidade. 

6 unid R$ 440,92 R$ 2.645,52 

02 

Cama de solteiro, confeccionada 

em 100% MDF ou MDP, 

proveniente de madeira 100% 

reflorestada, cores tabaco com 

branco, dimensões mínimas 109cm 

altura x 0,90cm largura x 211cm 

profundidade; confeccionado em 4 

pés, acabamento em verniz. 

6 unid R$ 671,02 R$ 4.026,12 

03 

Colchão de solteiro, espuma selada 

densidade D20, suporta no mínimo 

60kg, confeccionado em tecido 

100% poliéster; com tratamento no 

tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo; espuma 

10 unid R$ 412,63 R$ 4.126,30 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 49 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

certificada pelo INMETRO, 

dimensões mínimas 78cm x 190cm 

x 17cm. 

04 

Colchão para berço, espuma selada 

D18 na cor branca com espuma 

flexível de poliuretano, com 

revestido plástico 100% 

polipropileno inferior e revestido 

de tecido 100% poliéster em 

matelassê com lâmina de espuma e 

tela 100% polipropileno nas partes 

superior e lateral, com tratamento 

no tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo, espuma 

certificada pelo INMETRO, 

medindo 8cm x 130cm x 60cm. 

6 unid R$ 220,63 R$ 1.323,78 

05 

Guarda roupa de casal com três 

(03) portas de correr e três (03) 

gavetas confeccionado em MDF. 

1 unid R$ 1.843,42 R$ 1.843,42 

06 

Jogo de sofá com revestimento em 

tecido, contendo 02 (duas) 

unidades, sendo uma com 

capacidade para 03 (três) lugares 

medido: 1,84m de comprimento, 

0,85 de largura e 0,95cm de altura, 

e uma com capacidade para 02 ( 

dois) lugares medido: 1,38m de 

comprimento, 0,85 de largura e 

0,95cm de altura, cores a escolher. 

2 jogo R$ 1.355,02 R$ 2.710,04 

07 

Travesseiro confeccionado em 

tecido 100% algodão percal 200 

fios, com enchimento: fibra 

siliconizada 100% poliester 

medindo 0,70cm x 0,50cm. 

8 unid R$ 71,18 R$ 569,44 

Valor do lote R$ 17.244,62 

9.2 – O valor máximo global estimado para esta contratação é de R$ 865.171,85 (oitocentos e 

sessenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 
9.3 – O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e pesquisas de preços com base em orçamentos recebidos de 

empresas pesquisadas, cujos preços refletem os praticados no mercado em contratações similares.  

 

10 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 
10.1 – Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 

manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 

o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil 

ou impossível reparação. 
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11 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
11.1 – O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade do fornecimento dos produtos e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 

meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 – O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle do fornecimento dos produtos e do contrato. 

11.2.1 – A verificação da adequação do fornecimento do produto deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de 

produtividade. 

11.3 – O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade no fornecimento do produto, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 

§ 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

11.4 – O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento 

das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93.  

11.5 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, 

de conformidade com o Artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

 

12 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 – A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 

contratação é aquela prevista no Edital. 

 

 

Correntina – Bahia, de 20 de setembro de 2018. 

 

 

Jailto Rodrigues Ramos 

Secretário de Fazenda e Planejamento Estratégico 

Decreto nº 106/2017 

 

 

Aprovo, em _____ de _______ de _______. 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CORRENTINA – BAHIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente, designamos o (a) Sr. (a) _____________________, portador 

(a) da CI/RG nº _______________________ e do CPF/MF nº ________________________, para 

nos representar no Processo Licitatório Pregão Presencial nº 039/2018, promovido pela 

Prefeitura do Município de Correntina, Estado da Bahia, podendo o mesmo, rubricar documentos, 

formular lances verbais, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar 

atas e contratos, recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à 

referida licitação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

(local e data) 

(assinatura do responsável pela Empresa) 

 

 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante) 

Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Correntina – Bahia 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa _________________, com sede _________________, inscrita 

no CNPJ nº ______________, DECLARA, para fins de participação no Processo Licitatório 

Pregão Presencial nº 039/2018, promovido pela Prefeitura do Município de Correntina, Estado 

da Bahia, e sob as penas da Lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas 

no referido Edital. 

 

 

 

(local e data) 

(carimbo e assinatura) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º 

DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

___________________, portador(a) da CI/RG nº ______________ e do CPF nº 

______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, 

acrescido pela Lei 9854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 

(local e data) 

(assinatura do responsável pela Empresa) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no 

CNPJ sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório em referência, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO VI 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

Att. Comissão Permanente de Licitações 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia. 

 

Prezados Senhores,  

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão nº 039/2018, estamos apresentando proposta 

para contratação de empresas para aquisição de móveis diversos e para escritório, 

computadores, eletroeletrônicos e equipamentos de informática que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital, declarando expressamente, que: 

a) Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta. 

b) Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário 

dos itens e global, bem como total geral por extenso, assim como a indicação das marcas dos 

produtos, conforme o caso.  

c) Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a fornecer os produtos objeto desta licitação. 

d) Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos 

serviços, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato. 

e) O(a) portador(a) desta carta o(a) Sr.(a) ___________________________, R.G. 

______________, está devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos 

requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 

compromissos e obrigações relacionados com esta licitação. 

f) A proposta terá prazo de validade de _____ (_________) dias corridos, a contar da data da sua 

entrega. 

g) Asseguramos a prestação/fornecimento do serviço/produto nos prazos previstos neste Edital. 

 

(local e data) 

 

________________________________________________________ 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 56 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

ANEXO VII 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

Objeto: contratação de empresas para aquisição de móveis diversos e para escritório, 

computadores, eletroeletrônicos e equipamentos de informática que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital, nas especificações e quantidades descritas na Planilha abaixo: 

Lote I – COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 

Aparelho - Telefone para ramal 

digital - Centrais Pabx 

TDA/TDE/NCP - KX-DT343 

Aparelho Telefônico Proprietário 

Digital, Visor com 3 linhas 

Alfanumérico 3 X 24, 24 teclas 

programáveis bi-color, Viva-voz 

digital, Módulo Bluetooth 

(opcional), Ajuste do ângulo de 

inclinação, Ajuste do contraste do 

visor, Visor com Back-light, 4 

teclas de acesso a facilidade no 

visor, Teclas DSS com indicação de 

ocupado, Tecla Navigator, Tecla 

Lâmpada de mensagem / toque, 

Montagem parede.  

1 unid 

   

02 

Aparelho de GPS 62sc navegador 

portátil GPSMAP 62sc inclui uma 

bússola com compensação de 

inclinação de 3 eixos, um altímetro 

barométrico, uma câmara de 5 

megapíxeis com focagem 

automática e navegação fotográfica 

e suporte para mapas 

personalizados e Imagens de 

satélite BirdsEye. 

8 unid 

   

03 

Aparelho de telefone sem fio Dect 

6.0 pt KX TG1371LB, discagem 

rápida até 10 números, discagem 

direta de 2 números, atendimento 

com qualquer tecla, localizador de 

monofone, montável na parede, nas 

seguintes dimensões base (A x L x 

P) mm: 104 x 103 x 58, monofone 

(A x L x P) mm: 148 x 50 x 33. 

9 unid 

   

04 

Computador com Intel Core i5, com 

4GB DDR III, windows 7,  Disco 

Rígido SATA com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 500 

GB, monitor LED 19”, conexões: 

48 unid 
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entrada analógica (RGB); digital 

(DVI-D) e conector USB 2.0, On 

board 10/100 Mbits, com mouse 

óptico com Scroll, com 2 duas 

caixas de som, com teclado PS/2, 

teclas padrão ABNT2, funções 

multimídia, compatível com 

Windows 9x/2000/XP/Vista, cabo 

de força, cabo VGA, cabo DVI, 

cabo USB e Cabo de áudio LCD. 

05 
CPU Core i5, memória de 4GB e 

HD 500GB 
6 unid 

   

06 

Estabilizador 300 VA, atende à 

NBR 14373:2006, filtro de linha 

integrado, led no painel frontal 

indicando quando a rede elétrica 

está dentro da faixa normal de 

operação do estabilizador, botão 

liga/desliga temporizado com 

proteção contra desligamento 

acidental, porta-fusível externo com 

unidade reserva, 4 tomadas de saída 

padrão NBR14136, em plástico 

antichama e de alto impacto, 

entrada e saida 115V 

4 unid 

   

07 

Estabilizador 600 VA, com tensão 

de entrada 115V/220 e tensão de 

saída  115V com fusivel 8V 

26 unid 

   

08 

HD Externo Portátil - 1 TB, 

Velocidade de rotação 4,8Gb/s, 

Dimensões sem embalagem 

17.5mm x 82mm x 12mm (Altura x 

Largura x Comprimento), Tipo de 

conexão USB, embalagem 

contendo: HD externo, cabo USB, 

adaptador de alimentação, guia de 

instalação rápida, software pré-

carregado na unidade e 

documentação do usuário eletrônico 

(PDF). 

4 unid 

   

09 

Impressora Laser Jet M102W 

G3Q35A com Wireless;  com 

painel de controle LED, tecnologia 

de impressão laser,  velocidade de 

impressão até 22 página por 

minuto, qualidade de impressão até 

600x600 ppp, velocidade do 

processador 600MHZ, ciclo de 

trabalho mensal (A4) até 10.0000 

paginas, toner recomendado laser 

Jet  17A. Voltagem: 127. 

11 unid 

   

10 
Impressora Multifuncional  Laser 

Jet Pro 400 MFP M425dn  - 
3 unid 
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Impressora, Copiadora, Scanner e 

Fax, Cor preta;  com painel de 

controle, LCD (gráfico colorido) de 

8,89 cm (3,5”) com Magic Frame 6 

botões (início, ajuda, cancelar, seta 

para esquerda, seta para direita, seta 

para voltar)   Funções: Imprime, 

copia, digitaliza, envia/recebe fax, 

com USB para conexão direta;  

impressão automática em frente e 

verso, digitalização para e-mail, 

digitalizar para pasta de rede, 

digitalizar para a nuvem,  

Resolução de impressão - p& 

b1200 x 1200 dpi, Resolução óptica 

– digitalização até 1.200 dpi, 

Redução/ampliação da cópia de 25 

a 400%, Velocidade máx. cópia 

p&b (cpm) até 33 ppm (A4). Toner 

compatível 80A; Memória do fax 

até 300 páginas, Ciclo de trabalho 

até 50.000 páginas, recursos de 

Software Inteligente da Impressora: 

e Print  Auto - On /Auto-Off Smart  

Install, formato de arquivo de 

digitalização: PDF, PDF 

pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, 

PNG, TIFF (tensão/Voltagem 110). 

11 

Impressora Multifuncional Laser 

Jet Pro MFP M125a - Mecanismo 

de impressão avançada com painel 

de controle; tela de LED numérica 

de dois dígitos; botões (para cima, 

para baixo, cancelar, configurar, 

copiar, liga /  desliga); 7 luzes 

indicadoras de LED (pronta, 

atenção, toner, cópias, mais escuro /  

mais claro, reduzir / ampliar. 

Tecnologia inovadora economiza 

espaço enquanto também reduz o 

consumo de energia e os custos de 

suprimentos, consolidando as 

funções de vários dispositivos de 

escritório. Toner 83A exclusivo da 

Impressora,  Com uma resolução de 

copia:  até       300 x 300 dpi, (texto 

e gráficos); até 400 x 600 dpi,   

formatos de arquivo PDF, JPEG ou 

TIFF. 

15 unid 

   

12 

Impressora Multifuncional:  Tank 

L455, colorida com conexão Wi-fi 

e USB, Funções:  Impressão, 

Scanner e Copiadora, display LCD 

15 unid 
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de 1,4, Velocidade mínima de 

impressão e copiadora preta 33ppm, 

colorida 15ppm, Escâner 

velocidade 2.4 / 9.5 MS/ linha, 

Resolução 1200 x 2400, 

profundidade 48bit, Digitalização 

A4 (297 x 210 mm), Capacidade de 

papel suportado 100 folhas de papel 

A4, cartuchos compatíveis: preto, 

T664 120 AL, Ciano:T664220 AL, 

Magenta: T664320 AL, Amarelo: 

T664420 AL. 

13 

Monitor LED 19” widescreen, 

Slim, conexão analógica (RGB), 

bivolt 

1 unid 

   

14 

Nobreak 1.300VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 1.300W/700W 

4 unid 

   

15 

Nobreak 700VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 700VA/420W 

18 unid 

   

16 

Notebook Intel Core i5 memória 

4GB, HD 500GB, windows 7, 

monitor de LED 14" 

5 unid 

   

17 

Roteador wireless 4 portas 

150mbps 2 antenas, DIR-600 D, 

tecnologia de fluxo single 802.11n, 

velocidade PHY de até 150 Mbps, 

com padrões IEEE 802.11g/b 

compatível com 802.11n, 

configuração protegida Wi-Fi 

(WPS), criptografia de dados WEP 

e WPA/WPA2 (TKIP e AES) 

25 unid 

   

18 

Servidor Em Torre; Hardware; 

Placa mãe biprocessada; Intel Xeon  

Quad Core 2.53 GHz (15 MB L2 

Cache);  16 GB DDR4 SDRAM 

DIMM com ECC; Controladora 

RAID 10; 2 Discos rígidos 300 GB 

15K RPM SAS ou SSD 256 GB; 

Gigabit Ethernet  10/100/1000;Fita 

SDLT ou fita LTO (Para backup 

removível);  Software;  Sistema 

Operacional Windows Server 2008 

R2 64 Bits; SQL Server  2008 

Entrerprise Edition. 

3 unid 

   

 Valor do lote  

 

Lote II – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 
Extensão elétrica de Cabide com 

2,5mm de diâmetro, 5m de 
15 unid 
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extensão. 

02 

Filtro de linha com 6 tomadas 

bivolt, com fusível de proteção, 

cabo tripolar certificado pelo 

INMETRO, plugues e tomadas 

compatíveis com a nova norma 

NBR 14136. 

17 unid  

   

03 

Mouse óptico, conexão USB, 

resolução 800 dpi, deslizamento 

optical (ótico), 3 botões incluindo 

o sistema wheel (que facilita a 

rolagem de telas da internet ou 

textos). 

74 unid 

   

04 

Pen Drive 32 GB  101 G2, 

compatível com Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Vista® e 

Mac, design giratório, sem tampa, 

disponível em várias cores de 

acordo com a capacidade. 

8 unid 

   

05 

Pen drive, capacidade de 16 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

29 unid 

   

06 

Pen drive, capacidade de 8 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

6 unid 

   

07 

Teclado USB, teclas padrão 

ABNT2, funções multimídia, 

compatível com Windows 

9x/2000/XP/Vista, conector USB. 

75 unid 

   

 Valor do lote  

 

Lote III – MÓVEIS DIVERSOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 

Armário em aço, 2 portas com 3 

reforços, 1 prateleira fixa e 3 

reguláveis a cada 50mm, 

capacidade por prateleira 20kg, 

chapas 24/26,  dimensões externas 

1980mm x900mmx400mm e 

internas 

1880mmx895mmx375mm. 

16  unid  

   

02 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com chave e 4 prateleiras em cada 

lado, corpo do armário com opções 

de chapa em #26/24/22, com 

24 unid 
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dobradiças internas com abertura 

de 135º que podem evitar 

arrombamentos, altura de 1,80m. 

03 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com maçaneta e 4 prateleiras em 

cada lado, corpo do armário com 

opções de chapa em #26/24/22, 

com dobradiças internas com 

abertura de 135º que podem evitar 

arrombamentos, altura de 1,80m. 

10 unid 

   

04 

Armário em aço, para pasta AZ, 

com portas de abrir, com 50 

escaninhos, confeccionados em 

chapa de aço carbono laminada 

fina a frio SAE 1006/1010, caixa 

externa, base, prateleiras chapa n.º 

24 (0,60 mm de espessura), 

dotados de 04 prateleiras fixas 

composta de 10 divisões por 

prateleira, divisor confeccionado 

em chapa de aço n.º 22 (0,75mm 

de espessura), soldado na bandeja. 

Soldagem através dos sistemas de 

Solda Mig e Solda Ponto 

Superfície com tratamento químico 

antiferruginoso (desengraxante, 

decapante, fosfatizante e 

passivador) e tratamento anti-

corrosivo (fosfatização), e pintura 

eletrostática em epóxi pó na cor 

cinza, aplicada através de 

pulverização e secagem em estufa 

de alta temperatura acima (200 º) 

assegurando excelente aderência 

de cobertura. Medidas 1980mm de 

altura x 1200mm de largura x 

350mm de profundidade. 

3 unid 

   

05 

Armário suspenso para cozinha, 

com 6 portas em aço, com 2 

prateleiras, estrutura em aço 

carbono, pintura eletrostática na 

cor branca, acabamento em epoxi, 

dimensões mínimas 0,55m largura 

x 1,20m altura x 0,30m 

profundidade. 

5 unid 

   

06 

Armário suspenso/aéreo, 3 portas 

em aço e 2 prateleiras, estrutura em 

aço carbono, pintura eletrostática 

na cor branca, acabamento em 

epoxi, dimensoes de LxAxP 55 cm 

x 1,20 m x 30 cm. 

4 unid 

   

07 
Arquivo em aço, 6 gavetas para 

fichas 6 x 9", sistema de abertura 
8 unid 
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das gavetas através de carrinho 

telescópico, capacidade para 50kg 

por gaveta, chave com sistema de 

travamento simultaneo das 

gavetas, 2 porta-etiquetas por 

gaveta e sepearador de fichas. 

08 

Cadeira  para escritório secretária 

fixa;   tubo 3/4, com encosto em L 

sanfonado, assento e encosto 

estofado em espuma injetada 

30mm de espessura, revestimento 

em tecido a combinar, encosto 

dimensões mínimas 29cm altura x 

36cm largura; assento dimensões 

mínimas 41cm largura x 40cm 

profundidade, com 4 pés, tubo 3/4; 

estrutura fixa tubular, metálica 

com parede 1,2mm; com 

tratamento anti-corrosivo e pintura 

époxi; bases na cor preta. 

71 unid 

   

09 

Cadeira fixa star; com 

assento/encosto plástico injetado 

em polipropileno, com base  tipo 

palito, Estrutura tubular em aço de 

diâmetro 3/4" com espessura total 

1,2mm, com fixação do assento 

através de garras plásticas 

parafusos auto - atarraxante;  4 

sapatas plásticas para diminuição 

de atrito. Pintura epoxi a pó na cor 

preta, com secagem a quente; 

suporta até 100kg. 

60 unid 

   

10 

Cadeira longarina  com 3 lugares, 

estofada em espuma injetada com 

30mm de espessura e revestimento 

em tecido. 

3  unid  

   

11 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto estofada em espuma 

injetada com 30mm de espessura e 

revestimento em tecido. 

1  unid  

   

12 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto polipropileno, estrutura 

tubular em aço pintado. base 

disponível nas cores: preta, azul ou 

cinza. 

13  unid  

   

13 

Cadeira longarina três (3) lugares, 

revestimento do assento e encosto 

polipropileno, estrutura tubular em 

aço pintado. base disponível nas 

cores: preta, prata ou cinza. 

9  unid  
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14 

Cadeira, giratória secretária; sem 

braço, base com capa protetora, 05 

rodízios duplos na cor preta, pistão 

a gás, espuma de poliuretano 

injetada de 40mm, revestida em 

tecido, acabamento com perfil 

flexível preto; cor do tecido a 

combinar. 

16 unid 

   

15 

Conjunto para conzinha em 

madeira, contendo 01 mesa e 6 

cadeiras, em tamanho 1,60m x 

90cm. 

7 conj 

   

16 

Jogo de mesa em plástico 

composto de 1 mesa quadrada com 

apertura para guarda-sol com 

fechamento, dimensões de 0,70 x 

0,70 x 0,70cm e 4 cadeiras com 

capacidade para suportar 140kg, 

dimensões de 0,56 x 0,50 x 

0,86cm, certificado pelo 

INMETRO. 

12 jg 

   

17 

Mesa para computador, tampo em 

MDF, com compartimento   para 

CPU e impressora, suporte para 

teclado com corrediças metálicas, 

2 gavetas com chave, puxadores 

em PVC. 

10 unid 

   

18 

Mesa para escritório, com duas 

gavetas com fechadura, 

acabamento de perfil em PVC, 

estrutura em ferro e pintura em 

epoxi, em tamanho 1,20 x 60 x 

72cm. 

24 unid 

   

19 

Mesa plástica quadrada, em 

polipropileno virgem, monobloco, 

empilhável e resistente. medidas 

aproximadas: 70x70x70cm. peso 

aproximado: 05kg. produto 

aditivado com anti-uv, ou seja, 

resistente aos raios solares e de 

fácil limpeza, que garante a 

durabilidade do produto, 

certificada pelo inmetro. 

50   

   

20 

Prateleira em aço, com 6 bandejas 

de 0,30 x 0,92 x 2,00m, em chapa 

26, na cor cinza, capacidade para 

25 kg por bandeja, em pintura 

epóxi. 

32 unid 

   

21 

Roupeiro de aço com 12 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x0,93x42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

3  unid  
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22 

Roupeiro de aço com 16 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

   

23 

Roupeiro de aço com 20 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

   

24 

Suporte Articulado para TV; LED, 

LCD, Plasma de 32" a 55", suporte 

para parede, inclinável e com 2 

movimentos verticais e 2 

horizontais, material em aço 

carbono e pintura eletrostática, 

peso suportado mínimo 40kg. 

2 unid 

   

25 

Suporte para CPU; confeccionado 

em MDP ou MDF de 15mm de 

espessura revestida com material 

melamínico, em  rodízios em PVC, 

em formato X grafite de 7,5cm a 

25cm; cor a combinar. 

29 unid 

   

 Valor do lote  

 

Lote IV – ELETROELETRÔNICOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 
Caixa de som ativa amplificada, 

Csr 4000a Usb/Sd 300w Rms. 
7 unid 

   

02 

Decibelímetro digital  interface 

USB, adaptador de rede de 9 V, pé 

de apoio, maleta, cabos e 

softweres, manual etc. 

3 unid 

   

03 

DVD Player, conexão USB - DVP 

- SR320  DVD-ROM; com 

dimensões (L x A x P): 27 x 3,85 x 

20 cm DVD/CD Dual Disc; 

+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-

R(DL); - 8cm 

DVD+RW/+R/+R(DL)/ RW/-R/-

R(DL); CD-ROM/-R/-RW Zoom 

Áudio: Dolby digital, DTS. 

Controle remoto Menu em 

português. 

1 unid 

   

04 

Ferro elétrico, na cor branca 

potência 1.200W, voltagem a 

combinar, dimensões de 116mm l 

X 137mm A x 256mm P, peso 

1,3kg. 

2 unid 

   

05 

Kit antena parabólica, antena 

(monoponto, diâmetro mínimo 

1,70m, material tubo aço 

4 unid 
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galvanizado com diâmetro de 2", 

antena com no mínimo 10 pétalas, 

modelo refletor focal point, limite 

de elevação até 90º, capa protetora 

para LNBF; com proteção contra 

curto-circuito); e receptor 

(capacidade para no mínimo 60 

canais, programação automática 

para todos os sistemas: LNBF 

monoponto, chave coaxial, timer 

para desligar o receptor e a tomada 

traseira; entrada para sinal de 

antena local, teclas de mudança de 

canal e liga/desliga no painel, 

controle remoto para todas as 

funções do receptor, saída de vídeo 

conector RCA e canal VHF 3/4, 

tensão de entrada automática 

bivolt). Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

06 

Mesa de som 1202FX - 12 canais 

Mixer analógico com baixo ruído, 

e alto headroom, 4 Pré-

amplificadores para microfones 

transistorizados únicos,equalizador 

britânico neoclássico de três 

bandas extremamente musical, 

processador de efeitos 24bit com 

qualidade de estúdio, e 100 presets 

incluindo: reverb, chorus, flanger, 

delay, pitch shifter e vários multi-

efeitos, 1 Saída de efeitos com 

controle por canal para FX interno, 

ou interligação de processadores 

de efeitos externos, saídas MAIN 

MIX com CONTROL ROOM 

separado, fone de ouvidos, e 

CD/TAPE, entrada CD/TAPE 

endereçável para MAIN MIX, 

CONTROL ROOM, e saída 

CD/TAPE, Fader MASTER de 60 

mm de logaritmo graduada e 

controles giratórios selados. 

2  unid  

   

07 

Microfone  sem fio karsect 

krum302M, nível de saída de 

áudio: 0 300mV, resposta de 

freqüência da áudio: 50 - 15 kHz, 

distorção harmônica total: < 0,5%, 

relação sinal/ruído: > 90 dB, 

dynamic range: > 100dB, 

performace do receiver, faixa de 

freqüência RF: UHF 460 - 860 

MHz, estabilização de freqüência: 

8 unid 
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10 PPM, sensibilidade de 

receiving: - 107dBm (S/N: 12dB - 

15 kHz), rejeição falsa de imagem 

RF: > 75dB, rejeição Border Upon 

Channel: > 100 dB, necessidade de 

potência: 12 - 18 V DC nominal 

300 mA, dimensões(PxLxH): 17,8 

x 11,8 x 4 (cm), especificações do 

transmissor, faixa de freqüência 

RF: UHF 460 - 860 MHz, 

estabilização de freqüência: 

10PPM, potência de saída RF: 10 

dBm, emissão falsa de RF: > 

55dBc, desvio máximo: > 40 kHz, 

voltagem da bateria: 9V DC 

(recomenda-se o uso de alcalinas), 

drain máximo 9V DC: < 38 mA, 

dimensões (PxLxH): 23,5 x 5 x 5 

(cm)c. 

08 

Microfone de mão com fio 

dinâmico neodímio audio technica, 

microfone com ótimo desempenho 

introdutório para voz principal, 

back vocal e coral, projeto de alta 

potência de saída para destacar os 

vocais no conjunto, projeto de 

elemento dinâmico unidirecional, 

construção resistente toda em 

metal, elemento: dinâmico 

neodímio, padrão polar: cardioide, 

resposta em freqüência: 80-12.000 

Hz, sensibilidade de circuito 

aberto: 53 dB (2,2 mV) ref. 1V a 1 

Pa, impedância: 600 ohms, chave: 

liga/desliga, peso: 337 g (11,9 oz), 

dimensões: 184,7 mm (7,27") de 

comprimento, 55,6 mm (2,19") de 

diâmetro de cabeça, conector de 

saída: tipo XLRM de 3 pinos 

integrado, cabo: cabo de 4,5 m 

incluso com o MB 1k/c, acessórios 

fornecidos: AT8470 Quiet-Flex™ 

suporte para estantes com rosca de 

5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 

a 3/8"-16 fios, caixas estilo audio-

Technica: T1, imã de neodímio Hi-

ENERGY para melhor saída e 

resposta a transientes, chave 

silenciosa MagnaLock, conectores 

XLRM com contatos resistentes a 

corrosão, cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c. 

4 unid 
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09 

Pedestal Para Microfone em Aço 

Plástico,  Pé Retrátil: Peso (kg): 

1,340, altura Máxima 157cm, 

altura Mínima 93cm, haste 32cm, 

diâmetro do tripé 58cm. 

2 unid 

   

10 

Projetor para Data Show, com 

brilho de 2.500 ansi lumens, 

resolução nativa XGA 1024 x 768, 

suporte até UXGA 1600 x 1200, 

em tecnologia LCD 1.8”, 3 lentes, 

2.359.296 pixels (786.432 pixels x 

3), lâmpada 210 W NSH/2000 

horas, modo normal/3000. 

7 unid 

   

11 

Tela para projeção, tipo mapa luxo, 

com bordas pretas de 180”, 100% 

plana, em tamanho 3 x 2. 

4 unid 

   

12 

Televisão de LED, 32” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 60Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo duas 

HDMI e duas USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; 2 USB, 01 Ethernet 

(Entrada de rede LAN), traseiro; 

Conteúdo da embalagem: 01 TV, 

manual, 01 controle remoto, 01 par 

de pilhas para controle remoto e 01 

cabo de energia; Garantia mínima 

de 12 (doze) meses. 

5 unid 

   

13 

Televisão de LED, 43” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 120Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo uma 

HDMI e uma USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; Conteúdo da 

embalagem: 1 TV, manual, 1 

7 unid 
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controle remoto, 1 par de pilhas 

para controle remoto e 1 cabo de 

energia; Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

14 

TV com monitor em LCD de 32", 

tela widescreen 16:9, sistema de 

cor PAL-M, PAL-N e NTSC, 

entradas HDMI e USB, controle 

remoto em português, voltagem a 

combinar. 

1 unid 

   

15 

Ventilador com coluna de 65cm, 

na cor branco/preto, grade plástica, 

com potência de 130W e rotação 

de 1.150 rpm com vazão de 

40m³/min, com controle de 

velocidade rotativo,   requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

11 unid 

   

16 

Ventilador para uso em parede 

40cm, potência de 135 w, rotação 

1.300 rpm, 3 hélices, diâmetro da 

hélice de 22", vasão 70m3/min, 

frequência 60hz, grade removível, 

requisitos de avaliação aprovado 

pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de 

Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

2  unid  

   

17 

Ventilador para uso em parede 

65cm, potência 1/4CV - 200 W, 3 

hélices, diâmetro da hélice de 22", 

RPM: 1300 máxima, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

10 unid 

   

18 

Ventilador pedestal com coluna 

MT;    03 velocidade, alta, média e 

baixa. Eficiência Energetica 

(m³/s)/W)*m Vsão (m³/s) 1,17, 

diâmetro da hélice 37 cm, diâmetro 

da grade 48cm,  na cor 

branco/preto, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt.  

20 unid 

   

 Valor do lote  
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Lote V – ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 

Balança digital com capacidade 

para 150kg, com plataforma de 

vidro temperado amplo, display 

LCD de fácil visualização, com 

acionamento por toque e 

desligamento automático.  

1 unid 

   

02 

Balança digital para pesar alimento 

com capacidade de no minimo 30 

kg, display em LED, teclado de 

membrana vedação contra 

umidade, com prato com 

dimensões de 22,5L X 29,8 cm, 

com coberteira em plástibo ABS 

bivolts. 

3 unid 

   

03 

Bebedouro de pressão em inox, 

com sistema de refrigeração gás 

ecológico, gabinete em chapa de 

aço galvanizada com pintura a por 

processo eletrostático, termostato 

automático, com duas torneiras 

cromadas, sendo uma para copo e 

outra de jato, reservatório com 

filtro. 

13 unid 

   

04 

Bebedouro industrial com gabinete 

totalmente em aço inoxidável. 

Reservatório em aço inox AISI 304 

"material apropriado para 

alimentos"Serpentina em aço inox 

AISI 304 "Trabalha em contado 

direto com a agua aumentando o 

rendimento de 

refrigeração"Isolação térmica  

Poliuretano expandido 2 Torneiras 

cromadas  uma gelada e uma 

natural "Opcional de jato"Tensão 

110v ou 220v. 

2 unid 

   

05 

Compressor de ár de 04 bicos, 

1.600watts de potência, 

alimentação bivolt ou 110V/220V 

a combinar. 

2 unid 

   

06 

Fogão de 04 bocas, tipo de chama 

normal; tipo de acendimento 

automático; recurso mesa sem 

furação; características do forno no 

mínio 45litros; com 01 prateleira 

01, autolimpante; com injetor de 

gás horizontal; tipo de gás GLP; 

alimentação 220volts; dimensões 

aproximadas 49cm largura, 85cm 

altura, 61cm profundidade; mesa 

4 unid 
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de inox sobreposta; isolamento 

térmico; prateleira do forno 

cromada, com porta do forno de 

vidro temperada panorâmico; 

Produto com Certificação do 

INMETRO. Garantia mínima de 

12 (doze) meses. 

07 

Fogão industrial, 2 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama tripla com controle 

individual das chamas internas e 

externas, grades e queimadores da 

mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, sem forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

2 unid 

   

08 

Fogão industrial, 5 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama simples com controle 

individual, grades e queimadores 

da mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, com forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

4 unid 

   

09 

Forno Elétrico, Giratório com 04 

assadeiras redondas. Fabricado 

totalmente em aço inoxidável, a 

parte interna em aço inox brilhante 

e a parte externa em aço inox 

escovado. O rack em aço carbono 

niquelado, 4 bandejas redondas de 

36 cm em aço inox brilhante e 1 

bandeja de resíduos em aço inox 

escovado. Possui um termostato 

para regulagem da temperatura, 1 

timer para controle do tempo, 1 

botão turbina, 1 interruptor para 

iluminação interna e sistema 

giratório Fan Blower System. 

2   

   

10 
Freezer horizontal com duas 

tampas balanceadas, capacidade 
5  unid  
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para 415 litros, fechadura com 

chave autoexpulsiva, caixa interna 

em aço zincado, puxadores 

ergonômicos e alimentação 

110V/220V. 

11 

Geladeira com capacidade Total 

Líquida 323 Litros, Capacidade de 

armazenamento Freezer 48 Litros , 

capacidade do refrigerador de 253 

litros, Capacidade de 

armazenamento Refrigerador 275 

Litros, 1 porta  com pés com 

rodízio e niveladores, com 

prateleiras removíveis, na cor 

branca, voltagem a combinar. 

5  unid  

   

12 

Liquidificador com lâminas em 

aço inoxidável, capacidade de 2 

litros, jarra translúcida e resistente 

com graduação,  potência mínima 

de 550w, frequência 50/60, rotação 

18.000 rpm, voltagem a combinar. 

2 unid 

   

13 

Liquidificador industrial, 

capacidade 25 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência 1900W; dimensões 

mínimas: 138cm altura x 38cm 

largura x 74cm profundidade; 

consumo máximo: 1,5 kW/h; 

profundidade do copo de 63,5cm, 

com selo de Normativa de 

Segurança NR12 e o Certificado 

do INMETRO; Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia Procel 

"A"; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

6 unid 

   

14 

Liquidificador industrial; 

capacidade 10 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

7 unid 
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15 

Liquidificador industrial; 

capacidade 5 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

2  unid  

   

16 

Micro-ondas 20 Litros na cor 

branca com capacidade para 20L, 

com função Descongelamento, 

com trava de segurança, 110v, 

medindo 26.4 cm x 45.5 cm x 35.5 

cm, pesando aproximadamente 

10.5 kg. 

1  unid  

   

17 

Purificador de água; dimensões 

aproximadas 40cm altura x 30cm 

largura x 45cm  profundidade; 

armazenamento mínimo de água 

gelada: 2 litros; vazão a partir de 

0,75litro/minuto; materiais 

empregados: gabinete de aço 

inoxidável e polipropileno, cor 

branco, tubo de aço inoxidável, 

poliacetal e carvão ativado com 

prata coloidal; capacidade mínima 

de refrigeração 4,4litros/hora, 

temperatura média da saída da 

água: 8ºC, garantia mínima de 12 

(doze) meses; voltagem a escolher. 

17 unid 

   

18 
Refil para purificador IBBL refil 

C+3. 
22 unid 

   

19 

Refrigerador compacto (tipo 

frigobar), com capacidade para 120 

litros bruto (116 litros líquido), 

congelador com prateleiras 

internas, gavetas ou cestos para 

legumes, porta reversível, 

(alimentação volts a escolher), 

certificado com selo procel 

Inmetro, garantia mínima do 

fabricante de 1 ano. 

1 unid 

   

 Valor do lote  
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Lote VI – AR CONDICIONADOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 

Ar Condicionado Split 12.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

10 unid 

   

02 

Ar Condicionado Split 28.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

12 unid 

   

03 

Ar Condicionado Split 7.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

2 unid 
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antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

 Valor do lote  

 

Lote VII – CAMAS, BERÇOS, COLCHÕES E SOFÁS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. MARCA Vr. Unit. Vr. total 

01 

Berço padrão com grade nas 

laterais, com 03 (três) níveis de 

ajustes do colchão, confeccionado 

100% MDF, na cor branca, com 

rodizio, medindo: 990mm de 

altura, 1335mm de comprimento e 

680mm de profundidade. 

6 unid 

   

02 

Cama de solteiro, confeccionada 

em 100% MDF ou MDP, 

proveniente de madeira 100% 

reflorestada, cores tabaco com 

branco, dimensões mínimas 109cm 

altura x 0,90cm largura x 211cm 

profundidade; confeccionado em 4 

pés, acabamento em verniz. 

6 unid 

   

03 

Colchão de solteiro, espuma selada 

densidade D20, suporta no mínimo 

60kg, confeccionado em tecido 

100% poliéster; com tratamento no 

tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo; espuma 

certificada pelo INMETRO, 

dimensões mínimas 78cm x 190cm 

x 17cm. 

10 unid 

   

04 

Colchão para berço, espuma selada 

D18 na cor branca com espuma 

flexível de poliuretano, com 

revestido plástico 100% 

polipropileno inferior e revestido 

de tecido 100% poliéster em 

matelassê com lâmina de espuma e 

tela 100% polipropileno nas partes 

superior e lateral, com tratamento 

no tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo, espuma 

certificada pelo INMETRO, 

medindo 8cm x 130cm x 60cm. 

6 unid 

   

05 

Guarda roupa de casal com três 

(03) portas de correr e três (03) 

gavetas confeccionado em MDF. 

1 unid 

   

06 
Jogo de sofá com revestimento em 

tecido, contendo 02 (duas) 
2 jogo 
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unidades, sendo uma com 

capacidade para 03 (três) lugares 

medido: 1,84m de comprimento, 

0,85 de largura e 0,95cm de altura, 

e uma com capacidade para 02 ( 

dois) lugares medido: 1,38m de 

comprimento, 0,85 de largura e 

0,95cm de altura, cores a escolher. 

07 

Travesseiro confeccionado em 

tecido 100% algodão percal 200 

fios, com enchimento: fibra 

siliconizada 100% poliester 

medindo 0,70cm x 0,50cm. 

8 unid 

   

 Valor do lote  

 

(Valor global da proposta em algarismo e por extenso) 
 

DADOS DO REPRSENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (CASO A LICITANTE 

SEJA VECEDORA): 
Nome: __________________________________________________ 

CPF nº: _________________________________________________ 

CI/RG nº: _______________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 

Banco: _______________________________________________________ 

Agência: ______________________________________________________ 

Número da Conta Corrente da Empresa: _____________________________ 

 

(local e data) 

 (Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 

 

 

Obs.: apor carimbo de CNPJ ou usar papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 

SI FAZEM O MUNICÍPIO DE CORRENTINA – 

BAHIA E A EMPRESA _____________________, 

NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, 

Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em 

Correntina – BA, inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo 

Prefeito Municipal, Sr. Nilson José Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e 

domiciliado à Rua da Mineração, 616 – Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, 

inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de 

outro lado, como CONTRATADA, a Empresa ___________________________, com sede 

______________, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, neste ato representada por 

seu(sua) representante o(a) Sr.(a) ______________________, (qualificação do(a) representante), 

portador(a) do CPF nº _______________ e da CI/RG nº _______________, doravante 

denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato 

nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no 

Edital de Licitação Pregão Presencial nº 039/2018, Processo Administrativo nº 144/2018 

homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2018 e nas cláusulas prevista nesta 

instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA fonecerá à CONTRATANTE, móveis diversos e para escritório, 

computadores, eletroeletrônicos e equipamentos de informática que serão destinados à 

manutenção das secretarias deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de 

Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela 

mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade Pregão tipo Presencial nº 039/2018 

homologado pelo Prefeito Municipal em _________ de _________ de 2018. De acordo 

discriminação a baixo: 

Lote I – COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Aparelho - Telefone para ramal digital - Centrais Pabx 

TDA/TDE/NCP - KX-DT343 Aparelho Telefônico 

Proprietário Digital, Visor com 3 linhas Alfanumérico 3 X 

24, 24 teclas programáveis bi-color, Viva-voz digital, Módulo 

Bluetooth (opcional), Ajuste do ângulo de inclinação, Ajuste 

do contraste do visor, Visor com Back-light, 4 teclas de 

acesso a facilidade no visor, Teclas DSS com indicação de 

ocupado, Tecla Navigator, Tecla Lâmpada de mensagem / 

toque, Montagem parede.  

1 unid 

02 Aparelho de GPS 62sc navegador portátil GPSMAP 62sc 8 unid 
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inclui uma bússola com compensação de inclinação de 3 

eixos, um altímetro barométrico, uma câmara de 5 

megapíxeis com focagem automática e navegação fotográfica 

e suporte para mapas personalizados e Imagens de satélite 

BirdsEye. 

03 

Aparelho de telefone sem fio Dect 6.0 pt KX TG1371LB, 

discagem rápida até 10 números, discagem direta de 2 

números, atendimento com qualquer tecla, localizador de 

monofone, montável na parede, nas seguintes dimensões base 

(A x L x P) mm: 104 x 103 x 58, monofone (A x L x P) mm: 

148 x 50 x 33. 

9 unid 

04 

Computador com Intel Core i5, com 4GB DDR III, windows 

7,  Disco Rígido SATA com capacidade de armazenamento 

de no mínimo 500 GB, monitor LED 19”, conexões: entrada 

analógica (RGB); digital (DVI-D) e conector USB 2.0, On 

board 10/100 Mbits, com mouse óptico com Scroll, com 2 

duas caixas de som, com teclado PS/2, teclas padrão ABNT2, 

funções multimídia, compatível com Windows 

9x/2000/XP/Vista, cabo de força, cabo VGA, cabo DVI, cabo 

USB e Cabo de áudio LCD. 

48 unid 

05 CPU Core i5, memória de 4GB e HD 500GB 6 unid 

06 

Estabilizador 300 VA, atende à NBR 14373:2006, filtro de 

linha integrado, led no painel frontal indicando quando a rede 

elétrica está dentro da faixa normal de operação do 

estabilizador, botão liga/desliga temporizado com proteção 

contra desligamento acidental, porta-fusível externo com 

unidade reserva, 4 tomadas de saída padrão NBR14136, em 

plástico antichama e de alto impacto, entrada e saida 115V 

4 unid 

07 
Estabilizador 600 VA, com tensão de entrada 115V/220 e 

tensão de saída  115V com fusivel 8V 
26 unid 

08 

HD Externo Portátil - 1 TB, Velocidade de rotação 4,8Gb/s, 

Dimensões sem embalagem 17.5mm x 82mm x 12mm 

(Altura x Largura x Comprimento), Tipo de conexão USB, 

embalagem contendo: HD externo, cabo USB, adaptador de 

alimentação, guia de instalação rápida, software pré-

carregado na unidade e documentação do usuário eletrônico 

(PDF). 

4 unid 

09 

Impressora Laser Jet M102W G3Q35A com Wireless;  com 

painel de controle LED, tecnologia de impressão laser,  

velocidade de impressão até 22 página por minuto, qualidade 

de impressão até 600x600 ppp, velocidade do processador 

600MHZ, ciclo de trabalho mensal (A4) até 10.0000 paginas, 

toner recomendado laser Jet  17A. Voltagem: 127. 

11 unid 

10 

Impressora Multifuncional  Laser Jet Pro 400 MFP M425dn  

- Impressora, Copiadora, Scanner e Fax, Cor preta;  com 

painel de controle, LCD (gráfico colorido) de 8,89 cm (3,5”) 

com Magic Frame 6 botões (início, ajuda, cancelar, seta para 

esquerda, seta para direita, seta para voltar)   Funções: 

Imprime, copia, digitaliza, envia/recebe fax, com USB para 

conexão direta;  impressão automática em frente e verso, 

digitalização para e-mail, digitalizar para pasta de rede, 

digitalizar para a nuvem,  Resolução de impressão - p& 

3 unid 
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b1200 x 1200 dpi, Resolução óptica – digitalização até 1.200 

dpi, Redução/ampliação da cópia de 25 a 400%, Velocidade 

máx. cópia p&b (cpm) até 33 ppm (A4). Toner compatível 

80A; Memória do fax até 300 páginas, Ciclo de trabalho até 

50.000 páginas, recursos de Software Inteligente da 

Impressora: e Print  Auto - On /Auto-Off Smart  Install, 

formato de arquivo de digitalização: PDF, PDF pesquisável, 

JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (tensão/Voltagem 110). 

11 

Impressora Multifuncional Laser Jet Pro MFP M125a - 

Mecanismo de impressão avançada com painel de controle; 

tela de LED numérica de dois dígitos; botões (para cima, para 

baixo, cancelar, configurar, copiar, liga /  desliga); 7 luzes 

indicadoras de LED (pronta, atenção, toner, cópias, mais 

escuro /  mais claro, reduzir / ampliar. Tecnologia inovadora 

economiza espaço enquanto também reduz o consumo de 

energia e os custos de suprimentos, consolidando as funções 

de vários dispositivos de escritório. Toner 83A exclusivo da 

Impressora,  Com uma resolução de copia:  até       300 x 300 

dpi, (texto e gráficos); até 400 x 600 dpi,   formatos de 

arquivo PDF, JPEG ou TIFF. 

15 unid 

12 

Impressora Multifuncional:  Tank L455, colorida com 

conexão Wi-fi e USB, Funções:  Impressão, Scanner e 

Copiadora, display LCD de 1,4, Velocidade mínima de 

impressão e copiadora preta 33ppm, colorida 15ppm, Escâner 

velocidade 2.4 / 9.5 MS/ linha, Resolução 1200 x 2400, 

profundidade 48bit, Digitalização A4 (297 x 210 mm), 

Capacidade de papel suportado 100 folhas de papel A4, 

cartuchos compatíveis: preto, T664 120 AL, Ciano:T664220 

AL, Magenta: T664320 AL, Amarelo: T664420 AL. 

15 unid 

13 
Monitor LED 19” widescreen, Slim, conexão analógica 

(RGB), bivolt 
1 unid 

14 
Nobreak 1.300VA, regulagem automática de voltagem, 

bivolt, potência 1.300W/700W 
4 unid 

15 
Nobreak 700VA, regulagem automática de voltagem, bivolt, 

potência 700VA/420W 
18 unid 

16 
Notebook Intel Core i5 memória 4GB, HD 500GB, windows 

7, monitor de LED 14" 
5 unid 

17 

Roteador wireless 4 portas 150mbps 2 antenas, DIR-600 D, 

tecnologia de fluxo single 802.11n, velocidade PHY de até 

150 Mbps, com padrões IEEE 802.11g/b compatível com 

802.11n, configuração protegida Wi-Fi (WPS), criptografia 

de dados WEP e WPA/WPA2 (TKIP e AES) 

25 unid 

18 

Servidor Em Torre; Hardware; Placa mãe biprocessada; Intel 

Xeon  Quad Core 2.53 GHz (15 MB L2 Cache);  16 GB 

DDR4 SDRAM DIMM com ECC; Controladora RAID 10; 2 

Discos rígidos 300 GB 15K RPM SAS ou SSD 256 GB; 

Gigabit Ethernet  10/100/1000;Fita SDLT ou fita LTO (Para 

backup removível);  Software;  Sistema Operacional 

Windows Server 2008 R2 64 Bits; SQL Server  2008 

Entrerprise Edition. 

3 unid 
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Lote II – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Extensão elétrica de Cabide com 2,5mm de diâmetro, 5m de 

extensão. 
15 unid 

02 

Filtro de linha com 6 tomadas bivolt, com fusível de 

proteção, cabo tripolar certificado pelo INMETRO, plugues e 

tomadas compatíveis com a nova norma NBR 14136. 

17 unid  

03 

Mouse óptico, conexão USB, resolução 800 dpi, 

deslizamento optical (ótico), 3 botões incluindo o sistema 

wheel (que facilita a rolagem de telas da internet ou textos). 

74 unid 

04 

Pen Drive 32 GB  101 G2, compatível com Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Vista® e Mac, design giratório, sem 

tampa, disponível em várias cores de acordo com a 

capacidade. 

8 unid 

05 

Pen drive, capacidade de 16 GB, interface USB 2.0, 

dimensões 55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, temperatura de 

operação 32º a 140º C, temperatura de armazenamento -4º a 

185º C. 

29 unid 

06 

Pen drive, capacidade de 8 GB, interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, temperatura de operação 32º 

a 140º C, temperatura de armazenamento -4º a 185º C. 

6 unid 

07 
Teclado USB, teclas padrão ABNT2, funções multimídia, 

compatível com Windows 9x/2000/XP/Vista, conector USB. 
75 unid 

 

Lote III – MÓVEIS DIVERSOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Armário em aço, 2 portas com 3 reforços, 1 prateleira fixa e 3 

reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg, 

chapas 24/26,  dimensões externas 1980mm 

x900mmx400mm e internas 1880mmx895mmx375mm. 

16  unid  

02 

Armário em aço, 2 portas de abrir com chave e 4 prateleiras 

em cada lado, corpo do armário com opções de chapa em 

#26/24/22, com dobradiças internas com abertura de 135º que 

podem evitar arrombamentos, altura de 1,80m. 

24 unid 

03 

Armário em aço, 2 portas de abrir com maçaneta e 4 

prateleiras em cada lado, corpo do armário com opções de 

chapa em #26/24/22, com dobradiças internas com abertura 

de 135º que podem evitar arrombamentos, altura de 1,80m. 

10 unid 

04 

Armário em aço, para pasta AZ, com portas de abrir, com 50 

escaninhos, confeccionados em chapa de aço carbono 

laminada fina a frio SAE 1006/1010, caixa externa, base, 

prateleiras chapa n.º 24 (0,60 mm de espessura), dotados de 

04 prateleiras fixas composta de 10 divisões por prateleira, 

divisor confeccionado em chapa de aço n.º 22 (0,75mm de 

espessura), soldado na bandeja. Soldagem através dos 

sistemas de Solda Mig e Solda Ponto Superfície com 

tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, 

decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-

corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 

na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em 

estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 

excelente aderência de cobertura. Medidas 1980mm de altura 

3 unid 
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x 1200mm de largura x 350mm de profundidade. 

05 

Armário suspenso para cozinha, com 6 portas em aço, com 2 

prateleiras, estrutura em aço carbono, pintura eletrostática na 

cor branca, acabamento em epoxi, dimensões mínimas 0,55m 

largura x 1,20m altura x 0,30m profundidade. 

5 unid 

06 

Armário suspenso/aéreo, 3 portas em aço e 2 prateleiras, 

estrutura em aço carbono, pintura eletrostática na cor branca, 

acabamento em epoxi, dimensoes de LxAxP 55 cm x 1,20 m 

x 30 cm. 

4 unid 

07 

Arquivo em aço, 6 gavetas para fichas 6 x 9", sistema de 

abertura das gavetas através de carrinho telescópico, 

capacidade para 50kg por gaveta, chave com sistema de 

travamento simultaneo das gavetas, 2 porta-etiquetas por 

gaveta e sepearador de fichas. 

8 unid 

08 

Cadeira  para escritório secretária fixa;   tubo 3/4, com 

encosto em L sanfonado, assento e encosto estofado em 

espuma injetada 30mm de espessura, revestimento em tecido 

a combinar, encosto dimensões mínimas 29cm altura x 36cm 

largura; assento dimensões mínimas 41cm largura x 40cm 

profundidade, com 4 pés, tubo 3/4; estrutura fixa tubular, 

metálica com parede 1,2mm; com tratamento anti-corrosivo e 

pintura époxi; bases na cor preta. 

71 unid 

09 

Cadeira fixa star; com assento/encosto plástico injetado em 

polipropileno, com base  tipo palito, Estrutura tubular em aço 

de diâmetro 3/4" com espessura total 1,2mm, com fixação do 

assento através de garras plásticas parafusos auto - 

atarraxante;  4 sapatas plásticas para diminuição de atrito. 

Pintura epoxi a pó na cor preta, com secagem a quente; 

suporta até 100kg. 

60 unid 

10 
Cadeira longarina  com 3 lugares, estofada em espuma 

injetada com 30mm de espessura e revestimento em tecido. 
3  unid  

11 

Cadeira longarina quatro (4) lugares, revestimento do assento 

e encosto estofada em espuma injetada com 30mm de 

espessura e revestimento em tecido. 

1  unid  

12 

Cadeira longarina quatro (4) lugares, revestimento do assento 

e encosto polipropileno, estrutura tubular em aço pintado. 

base disponível nas cores: preta, azul ou cinza. 

13  unid  

13 

Cadeira longarina três (3) lugares, revestimento do assento e 

encosto polipropileno, estrutura tubular em aço pintado. base 

disponível nas cores: preta, prata ou cinza. 

9  unid  

14 

Cadeira, giratória secretária; sem braço, base com capa 

protetora, 05 rodízios duplos na cor preta, pistão a gás, 

espuma de poliuretano injetada de 40mm, revestida em 

tecido, acabamento com perfil flexível preto; cor do tecido a 

combinar. 

16 unid 

15 
Conjunto para conzinha em madeira, contendo 01 mesa e 6 

cadeiras, em tamanho 1,60m x 90cm. 
7 conj 

16 

Jogo de mesa em plástico composto de 1 mesa quadrada com 

apertura para guarda-sol com fechamento, dimensões de 0,70 

x 0,70 x 0,70cm e 4 cadeiras com capacidade para suportar 

140kg, dimensões de 0,56 x 0,50 x 0,86cm, certificado pelo 

INMETRO. 

12 jg 
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17 

Mesa para computador, tampo em MDF, com compartimento   

para CPU e impressora, suporte para teclado com corrediças 

metálicas, 2 gavetas com chave, puxadores em PVC. 

10 unid 

18 

Mesa para escritório, com duas gavetas com fechadura, 

acabamento de perfil em PVC, estrutura em ferro e pintura 

em epoxi, em tamanho 1,20 x 60 x 72cm. 

24 unid 

19 

Mesa plástica quadrada, em polipropileno virgem, 

monobloco, empilhável e resistente. medidas aproximadas: 

70x70x70cm. peso aproximado: 05kg. produto aditivado com 

anti-uv, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, 

que garante a durabilidade do produto, certificada pelo 

inmetro. 

50   

20 

Prateleira em aço, com 6 bandejas de 0,30 x 0,92 x 2,00m, 

em chapa 26, na cor cinza, capacidade para 25 kg por 

bandeja, em pintura epóxi. 

32 unid 

21 

Roupeiro de aço com 12 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x0,93x42cm, 

com corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

3  unid  

22 

Roupeiro de aço com 16 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x1,23x0,42cm, 

com corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

23 

Roupeiro de aço com 20 portas pequenas, com pitão para 

cadeado, pintura  na cor cinza, medindo 1,98x1,23x0,42, com 

corpo de roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

24 

Suporte Articulado para TV; LED, LCD, Plasma de 32" a 

55", suporte para parede, inclinável e com 2 movimentos 

verticais e 2 horizontais, material em aço carbono e pintura 

eletrostática, peso suportado mínimo 40kg. 

2 unid 

25 

Suporte para CPU; confeccionado em MDP ou MDF de 

15mm de espessura revestida com material melamínico, em  

rodízios em PVC, em formato X grafite de 7,5cm a 25cm; cor 

a combinar. 

29 unid 

 

Lote IV – ELETROELETRÔNICOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 
Caixa de som ativa amplificada, Csr 4000a Usb/Sd 300w 

Rms. 
7 unid 

02 
Decibelímetro digital  interface USB, adaptador de rede de 9 

V, pé de apoio, maleta, cabos e softweres, manual etc. 
3 unid 

03 

DVD Player, conexão USB - DVP - SR320  DVD-ROM; 

com dimensões (L x A x P): 27 x 3,85 x 20 cm DVD/CD 

Dual Disc; +RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-R(DL); - 8cm 

DVD+RW/+R/+R(DL)/ RW/-R/-R(DL); CD-ROM/-R/-RW 

Zoom Áudio: Dolby digital, DTS. Controle remoto Menu em 

português. 

1 unid 

04 

Ferro elétrico, na cor branca potência 1.200W, voltagem a 

combinar, dimensões de 116mm l X 137mm A x 256mm P, 

peso 1,3kg. 

2 unid 

05 

Kit antena parabólica, antena (monoponto, diâmetro mínimo 

1,70m, material tubo aço galvanizado com diâmetro de 2", 

antena com no mínimo 10 pétalas, modelo refletor focal 

point, limite de elevação até 90º, capa protetora para LNBF; 

4 unid 
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com proteção contra curto-circuito); e receptor (capacidade 

para no mínimo 60 canais, programação automática para 

todos os sistemas: LNBF monoponto, chave coaxial, timer 

para desligar o receptor e a tomada traseira; entrada para sinal 

de antena local, teclas de mudança de canal e liga/desliga no 

painel, controle remoto para todas as funções do receptor, 

saída de vídeo conector RCA e canal VHF 3/4, tensão de 

entrada automática bivolt). Garantia mínima de 12 (doze) 

meses. 

06 

Mesa de som 1202FX - 12 canais Mixer analógico com baixo 

ruído, e alto headroom, 4 Pré-amplificadores para microfones 

transistorizados únicos,equalizador britânico neoclássico de 

três bandas extremamente musical, processador de efeitos 

24bit com qualidade de estúdio, e 100 presets incluindo: 

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-

efeitos, 1 Saída de efeitos com controle por canal para FX 

interno, ou interligação de processadores de efeitos externos, 

saídas MAIN MIX com CONTROL ROOM separado, fone 

de ouvidos, e CD/TAPE, entrada CD/TAPE endereçável para 

MAIN MIX, CONTROL ROOM, e saída CD/TAPE, Fader 

MASTER de 60 mm de logaritmo graduada e controles 

giratórios selados. 

2  unid  

07 

Microfone  sem fio karsect krum302M, nível de saída de 

áudio: 0 300mV, resposta de freqüência da áudio: 50 - 15 

kHz, distorção harmônica total: < 0,5%, relação sinal/ruído: > 

90 dB, dynamic range: > 100dB, performace do receiver, 

faixa de freqüência RF: UHF 460 - 860 MHz, estabilização 

de freqüência: 10 PPM, sensibilidade de receiving: - 107dBm 

(S/N: 12dB - 15 kHz), rejeição falsa de imagem RF: > 75dB, 

rejeição Border Upon Channel: > 100 dB, necessidade de 

potência: 12 - 18 V DC nominal 300 mA, 

dimensões(PxLxH): 17,8 x 11,8 x 4 (cm), especificações do 

transmissor, faixa de freqüência RF: UHF 460 - 860 MHz, 

estabilização de freqüência: 10PPM, potência de saída RF: 10 

dBm, emissão falsa de RF: > 55dBc, desvio máximo: > 40 

kHz, voltagem da bateria: 9V DC (recomenda-se o uso de 

alcalinas), drain máximo 9V DC: < 38 mA, dimensões 

(PxLxH): 23,5 x 5 x 5 (cm)c. 

8 unid 

08 

Microfone de mão com fio dinâmico neodímio audio 

technica, microfone com ótimo desempenho introdutório para 

voz principal, back vocal e coral, projeto de alta potência de 

saída para destacar os vocais no conjunto, projeto de 

elemento dinâmico unidirecional, construção resistente toda 

em metal, elemento: dinâmico neodímio, padrão polar: 

cardioide, resposta em freqüência: 80-12.000 Hz, 

sensibilidade de circuito aberto: 53 dB (2,2 mV) ref. 1V a 1 

Pa, impedância: 600 ohms, chave: liga/desliga, peso: 337 g 

(11,9 oz), dimensões: 184,7 mm (7,27") de comprimento, 

55,6 mm (2,19") de diâmetro de cabeça, conector de saída: 

tipo XLRM de 3 pinos integrado, cabo: cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c, acessórios fornecidos: AT8470 Quiet-Flex™ 

suporte para estantes com rosca de 5/8"-27 fios; adaptador de 

5/8"-27 a 3/8"-16 fios, caixas estilo audio-Technica: T1, imã 

4 unid 
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de neodímio Hi-ENERGY para melhor saída e resposta a 

transientes, chave silenciosa MagnaLock, conectores XLRM 

com contatos resistentes a corrosão, cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c. 

09 

Pedestal Para Microfone em Aço Plástico,  Pé Retrátil: Peso 

(kg): 1,340, altura Máxima 157cm, altura Mínima 93cm, 

haste 32cm, diâmetro do tripé 58cm. 

2 unid 

10 

Projetor para Data Show, com brilho de 2.500 ansi lumens, 

resolução nativa XGA 1024 x 768, suporte até UXGA 1600 x 

1200, em tecnologia LCD 1.8”, 3 lentes, 2.359.296 pixels 

(786.432 pixels x 3), lâmpada 210 W NSH/2000 horas, modo 

normal/3000. 

7 unid 

11 
Tela para projeção, tipo mapa luxo, com bordas pretas de 

180”, 100% plana, em tamanho 3 x 2. 
4 unid 

12 

Televisão de LED, 32” polegadas, Smart TV, resolução 

mínima Full HD 1600 x 900; conversor digital integrado; 

taxa mínima de atualização 60Hz; sintonia fina e busca 

automática por estações; sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W RMS; entradas no mínimo 

duas HDMI e duas USB; ângulo de visão mínimo de 170°; 

consumo de energia selo Procel "A"; cor do gabinete preta; 

cabos de energia incluídos; alimentação bivolt 110v/220v; 2 

USB, 01 Ethernet (Entrada de rede LAN), traseiro; Conteúdo 

da embalagem: 01 TV, manual, 01 controle remoto, 01 par de 

pilhas para controle remoto e 01 cabo de energia; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses. 

5 unid 

13 

Televisão de LED, 43” polegadas, Smart TV, resolução 

mínima Full HD 1600 x 900; conversor digital integrado; 

taxa mínima de atualização 120Hz; sintonia fina e busca 

automática por estações; sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W RMS; entradas no mínimo 

uma HDMI e uma USB; ângulo de visão mínimo de 170°; 

consumo de energia selo Procel "A"; cor do gabinete preta; 

cabos de energia incluídos; alimentação bivolt 110v/220v; 

Conteúdo da embalagem: 1 TV, manual, 1 controle remoto, 1 

par de pilhas para controle remoto e 1 cabo de energia; 

Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

7 unid 

14 

TV com monitor em LCD de 32", tela widescreen 16:9, 

sistema de cor PAL-M, PAL-N e NTSC, entradas HDMI e 

USB, controle remoto em português, voltagem a combinar. 

1 unid 

15 

Ventilador com coluna de 65cm, na cor branco/preto, grade 

plástica, com potência de 130W e rotação de 1.150 rpm com 

vazão de 40m³/min, com controle de velocidade rotativo,   

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

11 unid 

16 

Ventilador para uso em parede 40cm, potência de 135 w, 

rotação 1.300 rpm, 3 hélices, diâmetro da hélice de 22", 

vasão 70m3/min, frequência 60hz, grade removível, 

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

2  unid  
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17 

Ventilador para uso em parede 65cm, potência 1/4CV - 200 

W, 3 hélices, diâmetro da hélice de 22", RPM: 1300 máxima, 

requisitos de avaliação aprovado pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

10 unid 

18 

Ventilador pedestal com coluna MT;    03 velocidade, alta, 

média e baixa. Eficiência Energetica (m³/s)/W)*m Vsão 

(m³/s) 1,17, diâmetro da hélice 37 cm, diâmetro da grade 

48cm,  na cor branco/preto, requisitos de avaliação aprovado 

pelo (PROCEL) Programa Nacional de Concervação de 

Energia Eletrica, alimentação bivolt.  

20 unid 

 

Lote V – ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Balança digital com capacidade para 150kg, com plataforma 

de vidro temperado amplo, display LCD de fácil visualização, 

com acionamento por toque e desligamento automático.  

1 unid 

02 

Balança digital para pesar alimento com capacidade de no 

minimo 30 kg, display em LED, teclado de membrana 

vedação contra umidade, com prato com dimensões de 22,5L 

X 29,8 cm, com coberteira em plástibo ABS bivolts. 

3 unid 

03 

Bebedouro de pressão em inox, com sistema de refrigeração 

gás ecológico, gabinete em chapa de aço galvanizada com 

pintura a por processo eletrostático, termostato automático, 

com duas torneiras cromadas, sendo uma para copo e outra de 

jato, reservatório com filtro. 

13 unid 

04 

Bebedouro industrial com gabinete totalmente em aço 

inoxidável. Reservatório em aço inox AISI 304 "material 

apropriado para alimentos"Serpentina em aço inox AISI 304 

"Trabalha em contado direto com a agua aumentando o 

rendimento de refrigeração"Isolação térmica  Poliuretano 

expandido 2 Torneiras cromadas  uma gelada e uma natural 

"Opcional de jato"Tensão 110v ou 220v. 

2 unid 

05 
Compressor de ár de 04 bicos, 1.600watts de potência, 

alimentação bivolt ou 110V/220V a combinar. 
2 unid 

06 

Fogão de 04 bocas, tipo de chama normal; tipo de 

acendimento automático; recurso mesa sem furação; 

características do forno no mínio 45litros; com 01 prateleira 

01, autolimpante; com injetor de gás horizontal; tipo de gás 

GLP; alimentação 220volts; dimensões aproximadas 49cm 

largura, 85cm altura, 61cm profundidade; mesa de inox 

sobreposta; isolamento térmico; prateleira do forno cromada, 

com porta do forno de vidro temperada panorâmico; Produto 

com Certificação do INMETRO. Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

4 unid 

07 

Fogão industrial, 2 bocas, a gás, acendimento manual, 

queimadores chama tripla com controle individual das 

chamas internas e externas, grades e queimadores da mesa de 

ferro fundido, mesa em aço esmaltado, pintura eletrostática, 

com regulagem de altura da mesa, sem forno, Injetor de gás 

horizontal, acompanhado de registro com mangueira de 

1,20m. Medindo aproximadamente: 83cm altura x 83cm 

2 unid 
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largura x 40cm profundidade, com garantia mínima de 12 

meses. 

08 

Fogão industrial, 5 bocas, a gás, acendimento manual, 

queimadores chama simples com controle individual, grades 

e queimadores da mesa de ferro fundido, mesa em aço 

esmaltado, pintura eletrostática, com regulagem de altura da 

mesa, com forno, Injetor de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. Medindo 

aproximadamente: 83cm altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia mínima de 12 meses. 

4 unid 

09 

Forno Elétrico, Giratório com 04 assadeiras redondas. 

Fabricado totalmente em aço inoxidável, a parte interna em 

aço inox brilhante e a parte externa em aço inox escovado. O 

rack em aço carbono niquelado, 4 bandejas redondas de 36 

cm em aço inox brilhante e 1 bandeja de resíduos em aço 

inox escovado. Possui um termostato para regulagem da 

temperatura, 1 timer para controle do tempo, 1 botão turbina, 

1 interruptor para iluminação interna e sistema giratório Fan 

Blower System. 

2   

10 

Freezer horizontal com duas tampas balanceadas, capacidade 

para 415 litros, fechadura com chave autoexpulsiva, caixa 

interna em aço zincado, puxadores ergonômicos e 

alimentação 110V/220V. 

5  unid  

11 

Geladeira com capacidade Total Líquida 323 Litros, 

Capacidade de armazenamento Freezer 48 Litros , capacidade 

do refrigerador de 253 litros, Capacidade de armazenamento 

Refrigerador 275 Litros, 1 porta  com pés com rodízio e 

niveladores, com prateleiras removíveis, na cor branca, 

voltagem a combinar. 

5  unid  

12 

Liquidificador com lâminas em aço inoxidável, capacidade de 

2 litros, jarra translúcida e resistente com graduação,  

potência mínima de 550w, frequência 50/60, rotação 18.000 

rpm, voltagem a combinar. 

2 unid 

13 

Liquidificador industrial, capacidade 25 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 

aço inox, potência 1900W; dimensões mínimas: 138cm altura 

x 38cm largura x 74cm profundidade; consumo máximo: 1,5 

kW/h; profundidade do copo de 63,5cm, com selo de 

Normativa de Segurança NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

Procel "A"; nível de ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) 

meses; voltagem a combinar. 

6 unid 

14 

Liquidificador industrial; capacidade 10 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 

aço inox, potência ¾ hp; dimensões mínimas: 81,5cm altura x 

18cm largura x 46cm profundidade; consumo máximo: 0.40 

kW/h; peso bruto aproximado 12kg; com selo de Normativa 

de Segurança NR12 e o Certificado do INMETRO; Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia Procel “A”; nível de 

ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

combinar. 

7 unid 

15 
Liquidificador industrial; capacidade 5 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, revestimento do motor em 
2  unid  
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aço inox, potência ¾ hp; dimensões mínimas: 81,5cm altura x 

18cm largura x 46cm profundidade; consumo máximo: 0.40 

kW/h; peso bruto aproximado 12kg; com selo de Normativa 

de Segurança NR12 e o Certificado do INMETRO; Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia Procel “A”; nível de 

ruído "A"; Garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

combinar. 

16 

Micro-ondas 20 Litros na cor branca com capacidade para 

20L, com função Descongelamento, com trava de segurança, 

110v, medindo 26.4 cm x 45.5 cm x 35.5 cm, pesando 

aproximadamente 10.5 kg. 

1  unid  

17 

Purificador de água; dimensões aproximadas 40cm altura x 

30cm largura x 45cm  profundidade; armazenamento mínimo 

de água gelada: 2 litros; vazão a partir de 0,75litro/minuto; 

materiais empregados: gabinete de aço inoxidável e 

polipropileno, cor branco, tubo de aço inoxidável, poliacetal e 

carvão ativado com prata coloidal; capacidade mínima de 

refrigeração 4,4litros/hora, temperatura média da saída da 

água: 8ºC, garantia mínima de 12 (doze) meses; voltagem a 

escolher. 

17 unid 

18 Refil para purificador IBBL refil C+3. 22 unid 

19 

Refrigerador compacto (tipo frigobar), com capacidade para 

120 litros bruto (116 litros líquido), congelador com 

prateleiras internas, gavetas ou cestos para legumes, porta 

reversível, (alimentação volts a escolher), certificado com 

selo procel Inmetro, garantia mínima do fabricante de 1 ano. 

1 unid 

 

Lote VI – AR CONDICIONADOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Ar Condicionado Split 12.000btus, frio; incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall; controle remoto 

digital sem fio; especificação mínima: filtra ar, filtro anti - 

bactéria, silencioso, funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de temperatura; saída de ar 

frontal; válvula protegida e coberta; filtro de ar removível e 

lavável; proteção antiferrugem; função de desumidificação; 

cor branco; baixo consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

10 unid 

02 

Ar Condicionado Split 28.000btus, frio; incluindo 

condensador e evaporador tipo high-Wall; controle remoto 

digital sem fio; especificação mínima: filtra ar, filtro anti - 

bactéria, silencioso, funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de temperatura; saída de ar 

frontal; válvula protegida e coberta; filtro de ar removível e 

lavável; proteção antiferrugem; função de desumidificação; 

cor branco; baixo consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

12 unid 

03 Ar Condicionado Split 7.000btus, frio; incluindo condensador 2 unid 
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e evaporador tipo high-Wall; controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, filtro anti - bactéria, 

silencioso, funções: timer, sleep, swing, direcionadores de ar, 

saída regulável do ar; painel eletrônico; alarme; controle 

automático de temperatura; saída de ar frontal; válvula 

protegida e coberta; filtro de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  Garantia mínima de 12 

meses; Certificado pelo INMETRO; voltagem a combinar. 

 

Lote VII – CAMAS, BERÇOS, COLCHÕES E SOFÁS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. 

01 

Berço padrão com grade nas laterais, com 03 (três) níveis de 

ajustes do colchão, confeccionado 100% MDF, na cor branca, 

com rodizio, medindo: 990mm de altura, 1335mm de 

comprimento e 680mm de profundidade. 

6 unid 

02 

Cama de solteiro, confeccionada em 100% MDF ou MDP, 

proveniente de madeira 100% reflorestada, cores tabaco com 

branco, dimensões mínimas 109cm altura x 0,90cm largura x 

211cm profundidade; confeccionado em 4 pés, acabamento 

em verniz. 

6 unid 

03 

Colchão de solteiro, espuma selada densidade D20, suporta 

no mínimo 60kg, confeccionado em tecido 100% poliéster; 

com tratamento no tecido antiácaro, antialérgico, antifungo, 

antimofo; espuma certificada pelo INMETRO, dimensões 

mínimas 78cm x 190cm x 17cm. 

10 unid 

04 

Colchão para berço, espuma selada D18 na cor branca com 

espuma flexível de poliuretano, com revestido plástico 100% 

polipropileno inferior e revestido de tecido 100% poliéster 

em matelassê com lâmina de espuma e tela 100% 

polipropileno nas partes superior e lateral, com tratamento no 

tecido antiácaro, antialérgico, antifungo, antimofo, espuma 

certificada pelo INMETRO, medindo 8cm x 130cm x 60cm. 

6 unid 

05 
Guarda roupa de casal com três (03) portas de correr e três 

(03) gavetas confeccionado em MDF. 
1 unid 

06 

Jogo de sofá com revestimento em tecido, contendo 02 (duas) 

unidades, sendo uma com capacidade para 03 (três) lugares 

medido: 1,84m de comprimento, 0,85 de largura e 0,95cm de 

altura, e uma com capacidade para 02 ( dois) lugares medido: 

1,38m de comprimento, 0,85 de largura e 0,95cm de altura, 

cores a escolher. 

2 jogo 

07 

Travesseiro confeccionado em tecido 100% algodão percal 

200 fios, com enchimento: fibra siliconizada 100% poliester 

medindo 0,70cm x 0,50cm. 

8 unid 
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1.2 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 039/2018, passam a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual independente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.2 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ 

________ (__________), conforme Planilha de preços unitários e totais abaixo: 

Lote I – COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Aparelho - Telefone para ramal 

digital - Centrais Pabx 

TDA/TDE/NCP - KX-DT343 

Aparelho Telefônico Proprietário 

Digital, Visor com 3 linhas 

Alfanumérico 3 X 24, 24 teclas 

programáveis bi-color, Viva-voz 

digital, Módulo Bluetooth 

(opcional), Ajuste do ângulo de 

inclinação, Ajuste do contraste do 

visor, Visor com Back-light, 4 

teclas de acesso a facilidade no 

visor, Teclas DSS com indicação de 

ocupado, Tecla Navigator, Tecla 

Lâmpada de mensagem / toque, 

Montagem parede.  

1 unid 

  

02 

Aparelho de GPS 62sc navegador 

portátil GPSMAP 62sc inclui uma 

bússola com compensação de 

inclinação de 3 eixos, um altímetro 

barométrico, uma câmara de 5 

megapíxeis com focagem 

automática e navegação fotográfica 

e suporte para mapas 

personalizados e Imagens de 

satélite BirdsEye. 

8 unid 

  

03 

Aparelho de telefone sem fio Dect 

6.0 pt KX TG1371LB, discagem 

rápida até 10 números, discagem 

direta de 2 números, atendimento 

com qualquer tecla, localizador de 

monofone, montável na parede, nas 

seguintes dimensões base (A x L x 

P) mm: 104 x 103 x 58, monofone 

(A x L x P) mm: 148 x 50 x 33. 

9 unid 

  

04 

Computador com Intel Core i5, com 

4GB DDR III, windows 7,  Disco 

Rígido SATA com capacidade de 

armazenamento de no mínimo 500 

GB, monitor LED 19”, conexões: 

entrada analógica (RGB); digital 

48 unid 
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(DVI-D) e conector USB 2.0, On 

board 10/100 Mbits, com mouse 

óptico com Scroll, com 2 duas 

caixas de som, com teclado PS/2, 

teclas padrão ABNT2, funções 

multimídia, compatível com 

Windows 9x/2000/XP/Vista, cabo 

de força, cabo VGA, cabo DVI, 

cabo USB e Cabo de áudio LCD. 

05 
CPU Core i5, memória de 4GB e 

HD 500GB 
6 unid 

  

06 

Estabilizador 300 VA, atende à 

NBR 14373:2006, filtro de linha 

integrado, led no painel frontal 

indicando quando a rede elétrica 

está dentro da faixa normal de 

operação do estabilizador, botão 

liga/desliga temporizado com 

proteção contra desligamento 

acidental, porta-fusível externo com 

unidade reserva, 4 tomadas de saída 

padrão NBR14136, em plástico 

antichama e de alto impacto, 

entrada e saida 115V 

4 unid 

  

07 

Estabilizador 600 VA, com tensão 

de entrada 115V/220 e tensão de 

saída  115V com fusivel 8V 

26 unid 

  

08 

HD Externo Portátil - 1 TB, 

Velocidade de rotação 4,8Gb/s, 

Dimensões sem embalagem 

17.5mm x 82mm x 12mm (Altura x 

Largura x Comprimento), Tipo de 

conexão USB, embalagem 

contendo: HD externo, cabo USB, 

adaptador de alimentação, guia de 

instalação rápida, software pré-

carregado na unidade e 

documentação do usuário eletrônico 

(PDF). 

4 unid 

  

09 

Impressora Laser Jet M102W 

G3Q35A com Wireless;  com 

painel de controle LED, tecnologia 

de impressão laser,  velocidade de 

impressão até 22 página por 

minuto, qualidade de impressão até 

600x600 ppp, velocidade do 

processador 600MHZ, ciclo de 

trabalho mensal (A4) até 10.0000 

paginas, toner recomendado laser 

Jet  17A. Voltagem: 127. 

11 unid 

  

10 

Impressora Multifuncional  Laser 

Jet Pro 400 MFP M425dn  - 

Impressora, Copiadora, Scanner e 

3 unid 
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Fax, Cor preta;  com painel de 

controle, LCD (gráfico colorido) de 

8,89 cm (3,5”) com Magic Frame 6 

botões (início, ajuda, cancelar, seta 

para esquerda, seta para direita, seta 

para voltar)   Funções: Imprime, 

copia, digitaliza, envia/recebe fax, 

com USB para conexão direta;  

impressão automática em frente e 

verso, digitalização para e-mail, 

digitalizar para pasta de rede, 

digitalizar para a nuvem,  

Resolução de impressão - p& 

b1200 x 1200 dpi, Resolução óptica 

– digitalização até 1.200 dpi, 

Redução/ampliação da cópia de 25 

a 400%, Velocidade máx. cópia 

p&b (cpm) até 33 ppm (A4). Toner 

compatível 80A; Memória do fax 

até 300 páginas, Ciclo de trabalho 

até 50.000 páginas, recursos de 

Software Inteligente da Impressora: 

e Print  Auto - On /Auto-Off Smart  

Install, formato de arquivo de 

digitalização: PDF, PDF 

pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, 

PNG, TIFF (tensão/Voltagem 110). 

11 

Impressora Multifuncional Laser 

Jet Pro MFP M125a - Mecanismo 

de impressão avançada com painel 

de controle; tela de LED numérica 

de dois dígitos; botões (para cima, 

para baixo, cancelar, configurar, 

copiar, liga /  desliga); 7 luzes 

indicadoras de LED (pronta, 

atenção, toner, cópias, mais escuro /  

mais claro, reduzir / ampliar. 

Tecnologia inovadora economiza 

espaço enquanto também reduz o 

consumo de energia e os custos de 

suprimentos, consolidando as 

funções de vários dispositivos de 

escritório. Toner 83A exclusivo da 

Impressora,  Com uma resolução de 

copia:  até       300 x 300 dpi, (texto 

e gráficos); até 400 x 600 dpi,   

formatos de arquivo PDF, JPEG ou 

TIFF. 

15 unid 

  

12 

Impressora Multifuncional:  Tank 

L455, colorida com conexão Wi-fi 

e USB, Funções:  Impressão, 

Scanner e Copiadora, display LCD 

de 1,4, Velocidade mínima de 

15 unid 
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impressão e copiadora preta 33ppm, 

colorida 15ppm, Escâner 

velocidade 2.4 / 9.5 MS/ linha, 

Resolução 1200 x 2400, 

profundidade 48bit, Digitalização 

A4 (297 x 210 mm), Capacidade de 

papel suportado 100 folhas de papel 

A4, cartuchos compatíveis: preto, 

T664 120 AL, Ciano:T664220 AL, 

Magenta: T664320 AL, Amarelo: 

T664420 AL. 

13 

Monitor LED 19” widescreen, 

Slim, conexão analógica (RGB), 

bivolt 

1 unid 

  

14 

Nobreak 1.300VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 1.300W/700W 

4 unid 

  

15 

Nobreak 700VA, regulagem 

automática de voltagem, bivolt, 

potência 700VA/420W 

18 unid 

  

16 

Notebook Intel Core i5 memória 

4GB, HD 500GB, windows 7, 

monitor de LED 14" 

5 unid 

  

17 

Roteador wireless 4 portas 

150mbps 2 antenas, DIR-600 D, 

tecnologia de fluxo single 802.11n, 

velocidade PHY de até 150 Mbps, 

com padrões IEEE 802.11g/b 

compatível com 802.11n, 

configuração protegida Wi-Fi 

(WPS), criptografia de dados WEP 

e WPA/WPA2 (TKIP e AES) 

25 unid 

  

18 

Servidor Em Torre; Hardware; 

Placa mãe biprocessada; Intel Xeon  

Quad Core 2.53 GHz (15 MB L2 

Cache);  16 GB DDR4 SDRAM 

DIMM com ECC; Controladora 

RAID 10; 2 Discos rígidos 300 GB 

15K RPM SAS ou SSD 256 GB; 

Gigabit Ethernet  10/100/1000;Fita 

SDLT ou fita LTO (Para backup 

removível);  Software;  Sistema 

Operacional Windows Server 2008 

R2 64 Bits; SQL Server  2008 

Entrerprise Edition. 

3 unid 

  

Valor do lote  

 

Lote II – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Extensão elétrica de Cabide com 

2,5mm de diâmetro, 5m de 

extensão. 

15 unid 
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02 

Filtro de linha com 6 tomadas 

bivolt, com fusível de proteção, 

cabo tripolar certificado pelo 

INMETRO, plugues e tomadas 

compatíveis com a nova norma 

NBR 14136. 

17 unid  

  

03 

Mouse óptico, conexão USB, 

resolução 800 dpi, deslizamento 

optical (ótico), 3 botões incluindo 

o sistema wheel (que facilita a 

rolagem de telas da internet ou 

textos). 

74 unid 

  

04 

Pen Drive 32 GB  101 G2, 

compatível com Windows® 8.1, 

Windows 8, Windows 7, Vista® e 

Mac, design giratório, sem tampa, 

disponível em várias cores de 

acordo com a capacidade. 

8 unid 

  

05 

Pen drive, capacidade de 16 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

29 unid 

  

06 

Pen drive, capacidade de 8 GB, 

interface USB 2.0, dimensões 

55,65mm x 17,3mm x 9,05mm, 

temperatura de operação 32º a 140º 

C, temperatura de armazenamento 

-4º a 185º C. 

6 unid 

  

07 

Teclado USB, teclas padrão 

ABNT2, funções multimídia, 

compatível com Windows 

9x/2000/XP/Vista, conector USB. 

75 unid 

  

Valor do lote  

 

Lote III – MÓVEIS DIVERSOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Armário em aço, 2 portas com 3 

reforços, 1 prateleira fixa e 3 

reguláveis a cada 50mm, 

capacidade por prateleira 20kg, 

chapas 24/26,  dimensões externas 

1980mm x900mmx400mm e 

internas 

1880mmx895mmx375mm. 

16  unid  

  

02 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com chave e 4 prateleiras em cada 

lado, corpo do armário com opções 

de chapa em #26/24/22, com 

dobradiças internas com abertura 

de 135º que podem evitar 

24 unid 
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arrombamentos, altura de 1,80m. 

03 

Armário em aço, 2 portas de abrir 

com maçaneta e 4 prateleiras em 

cada lado, corpo do armário com 

opções de chapa em #26/24/22, 

com dobradiças internas com 

abertura de 135º que podem evitar 

arrombamentos, altura de 1,80m. 

10 unid 

  

04 

Armário em aço, para pasta AZ, 

com portas de abrir, com 50 

escaninhos, confeccionados em 

chapa de aço carbono laminada 

fina a frio SAE 1006/1010, caixa 

externa, base, prateleiras chapa n.º 

24 (0,60 mm de espessura), 

dotados de 04 prateleiras fixas 

composta de 10 divisões por 

prateleira, divisor confeccionado 

em chapa de aço n.º 22 (0,75mm 

de espessura), soldado na bandeja. 

Soldagem através dos sistemas de 

Solda Mig e Solda Ponto 

Superfície com tratamento químico 

antiferruginoso (desengraxante, 

decapante, fosfatizante e 

passivador) e tratamento anti-

corrosivo (fosfatização), e pintura 

eletrostática em epóxi pó na cor 

cinza, aplicada através de 

pulverização e secagem em estufa 

de alta temperatura acima (200 º) 

assegurando excelente aderência 

de cobertura. Medidas 1980mm de 

altura x 1200mm de largura x 

350mm de profundidade. 

3 unid 

  

05 

Armário suspenso para cozinha, 

com 6 portas em aço, com 2 

prateleiras, estrutura em aço 

carbono, pintura eletrostática na 

cor branca, acabamento em epoxi, 

dimensões mínimas 0,55m largura 

x 1,20m altura x 0,30m 

profundidade. 

5 unid 

  

06 

Armário suspenso/aéreo, 3 portas 

em aço e 2 prateleiras, estrutura em 

aço carbono, pintura eletrostática 

na cor branca, acabamento em 

epoxi, dimensoes de LxAxP 55 cm 

x 1,20 m x 30 cm. 

4 unid 

  

07 

Arquivo em aço, 6 gavetas para 

fichas 6 x 9", sistema de abertura 

das gavetas através de carrinho 

8 unid 
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telescópico, capacidade para 50kg 

por gaveta, chave com sistema de 

travamento simultaneo das 

gavetas, 2 porta-etiquetas por 

gaveta e sepearador de fichas. 

08 

Cadeira  para escritório secretária 

fixa;   tubo 3/4, com encosto em L 

sanfonado, assento e encosto 

estofado em espuma injetada 

30mm de espessura, revestimento 

em tecido a combinar, encosto 

dimensões mínimas 29cm altura x 

36cm largura; assento dimensões 

mínimas 41cm largura x 40cm 

profundidade, com 4 pés, tubo 3/4; 

estrutura fixa tubular, metálica 

com parede 1,2mm; com 

tratamento anti-corrosivo e pintura 

époxi; bases na cor preta. 

71 unid 

  

09 

Cadeira fixa star; com 

assento/encosto plástico injetado 

em polipropileno, com base  tipo 

palito, Estrutura tubular em aço de 

diâmetro 3/4" com espessura total 

1,2mm, com fixação do assento 

através de garras plásticas 

parafusos auto - atarraxante;  4 

sapatas plásticas para diminuição 

de atrito. Pintura epoxi a pó na cor 

preta, com secagem a quente; 

suporta até 100kg. 

60 unid 

  

10 

Cadeira longarina  com 3 lugares, 

estofada em espuma injetada com 

30mm de espessura e revestimento 

em tecido. 

3  unid  

  

11 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto estofada em espuma 

injetada com 30mm de espessura e 

revestimento em tecido. 

1  unid  

  

12 

Cadeira longarina quatro (4) 

lugares, revestimento do assento e 

encosto polipropileno, estrutura 

tubular em aço pintado. base 

disponível nas cores: preta, azul ou 

cinza. 

13  unid  

  

13 

Cadeira longarina três (3) lugares, 

revestimento do assento e encosto 

polipropileno, estrutura tubular em 

aço pintado. base disponível nas 

cores: preta, prata ou cinza. 

9  unid  

  

14 
Cadeira, giratória secretária; sem 

braço, base com capa protetora, 05 
16 unid 
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rodízios duplos na cor preta, pistão 

a gás, espuma de poliuretano 

injetada de 40mm, revestida em 

tecido, acabamento com perfil 

flexível preto; cor do tecido a 

combinar. 

15 

Conjunto para conzinha em 

madeira, contendo 01 mesa e 6 

cadeiras, em tamanho 1,60m x 

90cm. 

7 conj 

  

16 

Jogo de mesa em plástico 

composto de 1 mesa quadrada com 

apertura para guarda-sol com 

fechamento, dimensões de 0,70 x 

0,70 x 0,70cm e 4 cadeiras com 

capacidade para suportar 140kg, 

dimensões de 0,56 x 0,50 x 

0,86cm, certificado pelo 

INMETRO. 

12 jg 

  

17 

Mesa para computador, tampo em 

MDF, com compartimento   para 

CPU e impressora, suporte para 

teclado com corrediças metálicas, 

2 gavetas com chave, puxadores 

em PVC. 

10 unid 

  

18 

Mesa para escritório, com duas 

gavetas com fechadura, 

acabamento de perfil em PVC, 

estrutura em ferro e pintura em 

epoxi, em tamanho 1,20 x 60 x 

72cm. 

24 unid 

  

19 

Mesa plástica quadrada, em 

polipropileno virgem, monobloco, 

empilhável e resistente. medidas 

aproximadas: 70x70x70cm. peso 

aproximado: 05kg. produto 

aditivado com anti-uv, ou seja, 

resistente aos raios solares e de 

fácil limpeza, que garante a 

durabilidade do produto, 

certificada pelo inmetro. 

50   

  

20 

Prateleira em aço, com 6 bandejas 

de 0,30 x 0,92 x 2,00m, em chapa 

26, na cor cinza, capacidade para 

25 kg por bandeja, em pintura 

epóxi. 

32 unid 

  

21 

Roupeiro de aço com 12 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x0,93x42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

3  unid  

  

22 
Roupeiro de aço com 16 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 
1  unid  
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pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42cm, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

23 

Roupeiro de aço com 20 portas 

pequenas, com pitão para cadeado, 

pintura  na cor cinza, medindo 

1,98x1,23x0,42, com corpo de 

roupeiro em chapa 26/24/22. 

1  unid  

  

24 

Suporte Articulado para TV; LED, 

LCD, Plasma de 32" a 55", suporte 

para parede, inclinável e com 2 

movimentos verticais e 2 

horizontais, material em aço 

carbono e pintura eletrostática, 

peso suportado mínimo 40kg. 

2 unid 

  

25 

Suporte para CPU; confeccionado 

em MDP ou MDF de 15mm de 

espessura revestida com material 

melamínico, em  rodízios em PVC, 

em formato X grafite de 7,5cm a 

25cm; cor a combinar. 

29 unid 

  

Valor do lote  

 

Lote IV – ELETROELETRÔNICOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 
Caixa de som ativa amplificada, 

Csr 4000a Usb/Sd 300w Rms. 
7 unid 

  

02 

Decibelímetro digital  interface 

USB, adaptador de rede de 9 V, pé 

de apoio, maleta, cabos e 

softweres, manual etc. 

3 unid 

  

03 

DVD Player, conexão USB - DVP 

- SR320  DVD-ROM; com 

dimensões (L x A x P): 27 x 3,85 x 

20 cm DVD/CD Dual Disc; 

+RW/+R/+R(DL)/-RW/-R/-

R(DL); - 8cm 

DVD+RW/+R/+R(DL)/ RW/-R/-

R(DL); CD-ROM/-R/-RW Zoom 

Áudio: Dolby digital, DTS. 

Controle remoto Menu em 

português. 

1 unid 

  

04 

Ferro elétrico, na cor branca 

potência 1.200W, voltagem a 

combinar, dimensões de 116mm l 

X 137mm A x 256mm P, peso 

1,3kg. 

2 unid 

  

05 

Kit antena parabólica, antena 

(monoponto, diâmetro mínimo 

1,70m, material tubo aço 

galvanizado com diâmetro de 2", 

antena com no mínimo 10 pétalas, 

4 unid 
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modelo refletor focal point, limite 

de elevação até 90º, capa protetora 

para LNBF; com proteção contra 

curto-circuito); e receptor 

(capacidade para no mínimo 60 

canais, programação automática 

para todos os sistemas: LNBF 

monoponto, chave coaxial, timer 

para desligar o receptor e a tomada 

traseira; entrada para sinal de 

antena local, teclas de mudança de 

canal e liga/desliga no painel, 

controle remoto para todas as 

funções do receptor, saída de vídeo 

conector RCA e canal VHF 3/4, 

tensão de entrada automática 

bivolt). Garantia mínima de 12 

(doze) meses. 

06 

Mesa de som 1202FX - 12 canais 

Mixer analógico com baixo ruído, 

e alto headroom, 4 Pré-

amplificadores para microfones 

transistorizados únicos,equalizador 

britânico neoclássico de três 

bandas extremamente musical, 

processador de efeitos 24bit com 

qualidade de estúdio, e 100 presets 

incluindo: reverb, chorus, flanger, 

delay, pitch shifter e vários multi-

efeitos, 1 Saída de efeitos com 

controle por canal para FX interno, 

ou interligação de processadores 

de efeitos externos, saídas MAIN 

MIX com CONTROL ROOM 

separado, fone de ouvidos, e 

CD/TAPE, entrada CD/TAPE 

endereçável para MAIN MIX, 

CONTROL ROOM, e saída 

CD/TAPE, Fader MASTER de 60 

mm de logaritmo graduada e 

controles giratórios selados. 

2  unid  

  

07 

Microfone  sem fio karsect 

krum302M, nível de saída de 

áudio: 0 300mV, resposta de 

freqüência da áudio: 50 - 15 kHz, 

distorção harmônica total: < 0,5%, 

relação sinal/ruído: > 90 dB, 

dynamic range: > 100dB, 

performace do receiver, faixa de 

freqüência RF: UHF 460 - 860 

MHz, estabilização de freqüência: 

10 PPM, sensibilidade de 

receiving: - 107dBm (S/N: 12dB - 

8 unid 
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15 kHz), rejeição falsa de imagem 

RF: > 75dB, rejeição Border Upon 

Channel: > 100 dB, necessidade de 

potência: 12 - 18 V DC nominal 

300 mA, dimensões(PxLxH): 17,8 

x 11,8 x 4 (cm), especificações do 

transmissor, faixa de freqüência 

RF: UHF 460 - 860 MHz, 

estabilização de freqüência: 

10PPM, potência de saída RF: 10 

dBm, emissão falsa de RF: > 

55dBc, desvio máximo: > 40 kHz, 

voltagem da bateria: 9V DC 

(recomenda-se o uso de alcalinas), 

drain máximo 9V DC: < 38 mA, 

dimensões (PxLxH): 23,5 x 5 x 5 

(cm)c. 

08 

Microfone de mão com fio 

dinâmico neodímio audio technica, 

microfone com ótimo desempenho 

introdutório para voz principal, 

back vocal e coral, projeto de alta 

potência de saída para destacar os 

vocais no conjunto, projeto de 

elemento dinâmico unidirecional, 

construção resistente toda em 

metal, elemento: dinâmico 

neodímio, padrão polar: cardioide, 

resposta em freqüência: 80-12.000 

Hz, sensibilidade de circuito 

aberto: 53 dB (2,2 mV) ref. 1V a 1 

Pa, impedância: 600 ohms, chave: 

liga/desliga, peso: 337 g (11,9 oz), 

dimensões: 184,7 mm (7,27") de 

comprimento, 55,6 mm (2,19") de 

diâmetro de cabeça, conector de 

saída: tipo XLRM de 3 pinos 

integrado, cabo: cabo de 4,5 m 

incluso com o MB 1k/c, acessórios 

fornecidos: AT8470 Quiet-Flex™ 

suporte para estantes com rosca de 

5/8"-27 fios; adaptador de 5/8"-27 

a 3/8"-16 fios, caixas estilo audio-

Technica: T1, imã de neodímio Hi-

ENERGY para melhor saída e 

resposta a transientes, chave 

silenciosa MagnaLock, conectores 

XLRM com contatos resistentes a 

corrosão, cabo de 4,5 m incluso 

com o MB 1k/c. 

4 unid 

  

09 

Pedestal Para Microfone em Aço 

Plástico,  Pé Retrátil: Peso (kg): 

1,340, altura Máxima 157cm, 

2 unid 
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altura Mínima 93cm, haste 32cm, 

diâmetro do tripé 58cm. 

10 

Projetor para Data Show, com 

brilho de 2.500 ansi lumens, 

resolução nativa XGA 1024 x 768, 

suporte até UXGA 1600 x 1200, 

em tecnologia LCD 1.8”, 3 lentes, 

2.359.296 pixels (786.432 pixels x 

3), lâmpada 210 W NSH/2000 

horas, modo normal/3000. 

7 unid 

  

11 

Tela para projeção, tipo mapa luxo, 

com bordas pretas de 180”, 100% 

plana, em tamanho 3 x 2. 

4 unid 

  

12 

Televisão de LED, 32” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 60Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo duas 

HDMI e duas USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; 2 USB, 01 Ethernet 

(Entrada de rede LAN), traseiro; 

Conteúdo da embalagem: 01 TV, 

manual, 01 controle remoto, 01 par 

de pilhas para controle remoto e 01 

cabo de energia; Garantia mínima 

de 12 (doze) meses. 

5 unid 

  

13 

Televisão de LED, 43” polegadas, 

Smart TV, resolução mínima Full 

HD 1600 x 900; conversor digital 

integrado; taxa mínima de 

atualização 120Hz; sintonia fina e 

busca automática por estações; 

sistema de áudio estéreo/SAP; 

potência de áudio mínima de 18W 

RMS; entradas no mínimo uma 

HDMI e uma USB; ângulo de 

visão mínimo de 170°; consumo de 

energia selo Procel "A"; cor do 

gabinete preta; cabos de energia 

incluídos; alimentação bivolt 

110v/220v; Conteúdo da 

embalagem: 1 TV, manual, 1 

controle remoto, 1 par de pilhas 

para controle remoto e 1 cabo de 

energia; Garantia mínima de 12 

7 unid 
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(doze) meses. 

14 

TV com monitor em LCD de 32", 

tela widescreen 16:9, sistema de 

cor PAL-M, PAL-N e NTSC, 

entradas HDMI e USB, controle 

remoto em português, voltagem a 

combinar. 

1 unid 

  

15 

Ventilador com coluna de 65cm, 

na cor branco/preto, grade plástica, 

com potência de 130W e rotação 

de 1.150 rpm com vazão de 

40m³/min, com controle de 

velocidade rotativo,   requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

11 unid 

  

16 

Ventilador para uso em parede 

40cm, potência de 135 w, rotação 

1.300 rpm, 3 hélices, diâmetro da 

hélice de 22", vasão 70m3/min, 

frequência 60hz, grade removível, 

requisitos de avaliação aprovado 

pelo (PROCEL) Programa 

Nacional de Concervação de 

Energia Eletrica, alimentação 

bivolt. 

2  unid  

  

17 

Ventilador para uso em parede 

65cm, potência 1/4CV - 200 W, 3 

hélices, diâmetro da hélice de 22", 

RPM: 1300 máxima, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt. 

10 unid 

  

18 

Ventilador pedestal com coluna 

MT;    03 velocidade, alta, média e 

baixa. Eficiência Energetica 

(m³/s)/W)*m Vsão (m³/s) 1,17, 

diâmetro da hélice 37 cm, diâmetro 

da grade 48cm,  na cor 

branco/preto, requisitos de 

avaliação aprovado pelo 

(PROCEL) Programa Nacional de 

Concervação de Energia Eletrica, 

alimentação bivolt.  

20 unid 

  

Valor do lote  

 

Lote V – ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 Balança digital com capacidade 1 unid   
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para 150kg, com plataforma de 

vidro temperado amplo, display 

LCD de fácil visualização, com 

acionamento por toque e 

desligamento automático.  

02 

Balança digital para pesar alimento 

com capacidade de no minimo 30 

kg, display em LED, teclado de 

membrana vedação contra 

umidade, com prato com 

dimensões de 22,5L X 29,8 cm, 

com coberteira em plástibo ABS 

bivolts. 

3 unid 

  

03 

Bebedouro de pressão em inox, 

com sistema de refrigeração gás 

ecológico, gabinete em chapa de 

aço galvanizada com pintura a por 

processo eletrostático, termostato 

automático, com duas torneiras 

cromadas, sendo uma para copo e 

outra de jato, reservatório com 

filtro. 

13 unid 

  

04 

Bebedouro industrial com gabinete 

totalmente em aço inoxidável. 

Reservatório em aço inox AISI 304 

"material apropriado para 

alimentos"Serpentina em aço inox 

AISI 304 "Trabalha em contado 

direto com a agua aumentando o 

rendimento de 

refrigeração"Isolação térmica  

Poliuretano expandido 2 Torneiras 

cromadas  uma gelada e uma 

natural "Opcional de jato"Tensão 

110v ou 220v. 

2 unid 

  

05 

Compressor de ár de 04 bicos, 

1.600watts de potência, 

alimentação bivolt ou 110V/220V 

a combinar. 

2 unid 

  

06 

Fogão de 04 bocas, tipo de chama 

normal; tipo de acendimento 

automático; recurso mesa sem 

furação; características do forno no 

mínio 45litros; com 01 prateleira 

01, autolimpante; com injetor de 

gás horizontal; tipo de gás GLP; 

alimentação 220volts; dimensões 

aproximadas 49cm largura, 85cm 

altura, 61cm profundidade; mesa 

de inox sobreposta; isolamento 

térmico; prateleira do forno 

cromada, com porta do forno de 

vidro temperada panorâmico; 

4 unid 
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Produto com Certificação do 

INMETRO. Garantia mínima de 

12 (doze) meses. 

07 

Fogão industrial, 2 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama tripla com controle 

individual das chamas internas e 

externas, grades e queimadores da 

mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, sem forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

2 unid 

  

08 

Fogão industrial, 5 bocas, a gás, 

acendimento manual, queimadores 

chama simples com controle 

individual, grades e queimadores 

da mesa de ferro fundido, mesa em 

aço esmaltado, pintura 

eletrostática, com regulagem de 

altura da mesa, com forno, Injetor 

de gás horizontal, acompanhado de 

registro com mangueira de 1,20m. 

Medindo aproximadamente: 83cm 

altura x 83cm largura x 40cm 

profundidade, com garantia 

mínima de 12 meses. 

4 unid 

  

09 

Forno Elétrico, Giratório com 04 

assadeiras redondas. Fabricado 

totalmente em aço inoxidável, a 

parte interna em aço inox brilhante 

e a parte externa em aço inox 

escovado. O rack em aço carbono 

niquelado, 4 bandejas redondas de 

36 cm em aço inox brilhante e 1 

bandeja de resíduos em aço inox 

escovado. Possui um termostato 

para regulagem da temperatura, 1 

timer para controle do tempo, 1 

botão turbina, 1 interruptor para 

iluminação interna e sistema 

giratório Fan Blower System. 

2   

  

10 

Freezer horizontal com duas 

tampas balanceadas, capacidade 

para 415 litros, fechadura com 

chave autoexpulsiva, caixa interna 

em aço zincado, puxadores 

ergonômicos e alimentação 

5  unid  
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110V/220V. 

11 

Geladeira com capacidade Total 

Líquida 323 Litros, Capacidade de 

armazenamento Freezer 48 Litros , 

capacidade do refrigerador de 253 

litros, Capacidade de 

armazenamento Refrigerador 275 

Litros, 1 porta  com pés com 

rodízio e niveladores, com 

prateleiras removíveis, na cor 

branca, voltagem a combinar. 

5  unid  

  

12 

Liquidificador com lâminas em 

aço inoxidável, capacidade de 2 

litros, jarra translúcida e resistente 

com graduação,  potência mínima 

de 550w, frequência 50/60, rotação 

18.000 rpm, voltagem a combinar. 

2 unid 

  

13 

Liquidificador industrial, 

capacidade 25 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência 1900W; dimensões 

mínimas: 138cm altura x 38cm 

largura x 74cm profundidade; 

consumo máximo: 1,5 kW/h; 

profundidade do copo de 63,5cm, 

com selo de Normativa de 

Segurança NR12 e o Certificado 

do INMETRO; Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia Procel 

"A"; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

6 unid 

  

14 

Liquidificador industrial; 

capacidade 10 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

7 unid 

  

15 

Liquidificador industrial; 

capacidade 5 litros, copo em aço 

inoxidável, laminas em aço inox, 

2  unid  
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revestimento do motor em aço 

inox, potência ¾ hp; dimensões 

mínimas: 81,5cm altura x 18cm 

largura x 46cm profundidade; 

consumo máximo: 0.40 kW/h; 

peso bruto aproximado 12kg; com 

selo de Normativa de Segurança 

NR12 e o Certificado do 

INMETRO; Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia Procel 

“A”; nível de ruído "A"; Garantia 

mínima de 12 (doze) meses; 

voltagem a combinar. 

16 

Micro-ondas 20 Litros na cor 

branca com capacidade para 20L, 

com função Descongelamento, 

com trava de segurança, 110v, 

medindo 26.4 cm x 45.5 cm x 35.5 

cm, pesando aproximadamente 

10.5 kg. 

1  unid  

  

17 

Purificador de água; dimensões 

aproximadas 40cm altura x 30cm 

largura x 45cm  profundidade; 

armazenamento mínimo de água 

gelada: 2 litros; vazão a partir de 

0,75litro/minuto; materiais 

empregados: gabinete de aço 

inoxidável e polipropileno, cor 

branco, tubo de aço inoxidável, 

poliacetal e carvão ativado com 

prata coloidal; capacidade mínima 

de refrigeração 4,4litros/hora, 

temperatura média da saída da 

água: 8ºC, garantia mínima de 12 

(doze) meses; voltagem a escolher. 

17 unid 

  

18 
Refil para purificador IBBL refil 

C+3. 
22 unid 

  

19 

Refrigerador compacto (tipo 

frigobar), com capacidade para 120 

litros bruto (116 litros líquido), 

congelador com prateleiras 

internas, gavetas ou cestos para 

legumes, porta reversível, 

(alimentação volts a escolher), 

certificado com selo procel 

Inmetro, garantia mínima do 

fabricante de 1 ano. 

1 unid 

  

Valor do lote  
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Lote VI – AR CONDICIONADOS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Ar Condicionado Split 12.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

10 unid 

  

02 

Ar Condicionado Split 28.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

12 unid 

  

03 

Ar Condicionado Split 7.000btus, 

frio; incluindo condensador e 

evaporador tipo high-Wall; 

controle remoto digital sem fio; 

especificação mínima: filtra ar, 

filtro anti - bactéria, silencioso, 

funções: timer, sleep, swing, 

direcionadores de ar, saída 

regulável do ar; painel eletrônico; 

alarme; controle automático de 

temperatura; saída de ar frontal; 

válvula protegida e coberta; filtro 

de ar removível e lavável; proteção 

2 unid 
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antiferrugem; função de 

desumidificação; cor branco; baixo 

consumo de energia selo Procel A;  

Garantia mínima de 12 meses; 

Certificado pelo INMETRO; 

voltagem a combinar. 

Valor do lote  

 

Lote VII – CAMAS, BERÇOS, COLCHÕES E SOFÁS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID. Vr. Unit. Vr. total 

01 

Berço padrão com grade nas 

laterais, com 03 (três) níveis de 

ajustes do colchão, confeccionado 

100% MDF, na cor branca, com 

rodizio, medindo: 990mm de 

altura, 1335mm de comprimento e 

680mm de profundidade. 

6 unid 

  

02 

Cama de solteiro, confeccionada 

em 100% MDF ou MDP, 

proveniente de madeira 100% 

reflorestada, cores tabaco com 

branco, dimensões mínimas 109cm 

altura x 0,90cm largura x 211cm 

profundidade; confeccionado em 4 

pés, acabamento em verniz. 

6 unid 

  

03 

Colchão de solteiro, espuma selada 

densidade D20, suporta no mínimo 

60kg, confeccionado em tecido 

100% poliéster; com tratamento no 

tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo; espuma 

certificada pelo INMETRO, 

dimensões mínimas 78cm x 190cm 

x 17cm. 

10 unid 

  

04 

Colchão para berço, espuma selada 

D18 na cor branca com espuma 

flexível de poliuretano, com 

revestido plástico 100% 

polipropileno inferior e revestido 

de tecido 100% poliéster em 

matelassê com lâmina de espuma e 

tela 100% polipropileno nas partes 

superior e lateral, com tratamento 

no tecido antiácaro, antialérgico, 

antifungo, antimofo, espuma 

certificada pelo INMETRO, 

medindo 8cm x 130cm x 60cm. 

6 unid 

  

05 

Guarda roupa de casal com três 

(03) portas de correr e três (03) 

gavetas confeccionado em MDF. 

1 unid 

  

06 
Jogo de sofá com revestimento em 

tecido, contendo 02 (duas) 
2 jogo 
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unidades, sendo uma com 

capacidade para 03 (três) lugares 

medido: 1,84m de comprimento, 

0,85 de largura e 0,95cm de altura, 

e uma com capacidade para 02 ( 

dois) lugares medido: 1,38m de 

comprimento, 0,85 de largura e 

0,95cm de altura, cores a escolher. 

07 

Travesseiro confeccionado em 

tecido 100% algodão percal 200 

fios, com enchimento: fibra 

siliconizada 100% poliester 

medindo 0,70cm x 0,50cm. 

8 unid 

  

Valor do lote  

§ 1º – As despesas necessárias para execução do presente contrato serão cobertas com recursos 

previstos nas dotações do orçamento vigente do Município, conforme segue: 

Unidade: 02.03 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Atividade: 2015 – Manutenção da Controladoria Geral do Município 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 

HUMANOS 

Atividade: 1008 – Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para a Administração  

       2010 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Administração Municipal 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                          4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                                 

Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

Atividade: 2016 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

             4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Atividade: 1049 – Equipamentos Diversos para Promoção do Ensino Infantil 

       1056 – Aquisição de Equipmanetos para a Secretaria 

      2044 – Desenvolvimento de Atividades do Ensino Fundamental 

      2271 – Manutenção do PDDE 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 01 – Rec. Imp. Transf. Imp.- Educação 25% 

           15 – Transferências FNDE 
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Unidade: 02.08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 1072 – Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalar e Ambulatorial 

      1087 – Aquisição de Equipamentos para Postos de Saúde 

       2070 – Manutenção de Postos e Hospitais da Rede Municipal 

      2079 – Manutenção dos Serviços de Apoio à Secretaria de Saúde 

      2277 – Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

      2312 – Outros Programas de Saúde 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

    4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 02 – Rec. Imp. Transf. Imp. – Saúde – 15% 

           14 – SUS 

 

Unidade: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Atividade: 2282 – Outros Programas de Assistência Social – Estado – FEAS 

        2285 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 

       2299 – Programas de Assistência Social 

       2318 – Programa IGD SUAS 

       2319 – Programa Benefícios Eventuais 

       2327 – Serviço de Convivência e Fortalecimnto de Vículos – SCFV 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

 4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

           28 – FEAS 

           29 – Transferências do FNAS 

 

Unidade: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Atividade: 2009 – Aquisição de Material e Equipamentos de Divulgação de Eventos da        

Administração   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          
Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

Atividade: 1106 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos para Atender à 

Secretaria 

                   1127 – Aquisição de Veículos para Atender aos Serviços da Secretaria 

                   2130 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

               4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

            
Unidade: 02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS 

HÍDRICOS 
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Atividade: 1143 – Aquisição de Equipamentos para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos     

Hídricos 

                   2138 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos   

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.14 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Atividade: 2158 – Manutenção da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                                    4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Atividade: 2034 – Gestão das Ações da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte  

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 02.17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA 

Atividade: 2007 – Manutenção da Secretaria de Trânsito e Segurança Pública 

Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de Consumo 

                         4490.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

§ 2º – O pagamento será feito por meio de transferência bancária em conta corrente fornecida pela 

CONTRATADA, ou por outro meio legal que o Município julgar cabível, em até 30 (trinta) dias 

após o fornecimento dos produtos.  

§ 3º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento 

bem como nenhuma antecipação será efetuada antes do fornecimento do produto, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 4º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 

de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 

outros CNPJs. 

§ 5º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir 

dívidas de responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em 

decorrência da irregular execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, 

constatando-se deste modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só 

poderão ser concedidos quando avaliados previamente por órgão da Administração responsável 

pela realização desta licitação e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de ____ (____) dias, tendo seu início previsto para o 

dia _____ de _______ de 2018 e seu término previsto para _________ de _______________de 

2018, podendo se prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS HORÁRIOS DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1 – Os produtos deverão ser entregues parceladamente de acordo com as necessidades das 

secretarias solicitantes, no Almoxarifado Central deste Prefeitura, situado à Rua da Chácara, 

445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – CEP nº 47.650-000, sendo que os 

fornecimentos deverão ocorrer em dias úteis, das 07h30 às 13h30, salvo em situações de 

urgência da Administração, mediante prévio agendamento, os fornecimentos poderão ocorrer 

em dia que não for útil e fora do horário de expediente. O prazo de entrega dos produtos 

não poderá exceder a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da solicitação dos mesmos, 

sob pena de aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Edital de Pregão Presencial nº 

039/2018 e na Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Fornecer os produtos descritos na Cláusula Primeira no prazo acordado na Cláusula Quarta 

deste Instrumento, em acordo com a proposta apresentada e as solicitações da contratante. 

b) Responder pelos vícios e defeitos decorrentes do fornecimento dos produtos. 

c) Receber o valor estipulado na Cláusula Segunda. 

d) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 

obrigações decorrentes deste contrato. 

e) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato. 

f) Comunicar à Prefeitura Municipal de Correntina os eventuais casos fortuitos e de força maior, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para 

a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua ocorrência, 

sob pena de não serem considerados. 

g) Fornecer os produtos conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com 

os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste Contrato. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

produtos fornecidos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do 

fornecimento ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

i) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

j) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 

pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 

culposamente, ao Município ou a terceiros. 

l) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos produtos a serem fornecidos, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

m) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de crachá ou outra forma de identificação. 
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n) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração. 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

p) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento 

dos produtos. 

q) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

r) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

s) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer produtos fornecimentos a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no Termo de Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à 

matéria. 

t) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do Art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

u) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

II – da CONTRATANTE: 

a) pagar as despesas inerentes ao contrato no valor, condições e situações estipuladas na Cláusula 

Segunda. 

b) Receber os serviços/produtos descritos na Cláusula Primeira. 

c) Passar com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro) o cronograma de fornecimento dos 

produtos. 

d) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

fornecimentos de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência. 

e) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

f) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

g) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

h) Pagar à CONTRATADA o valor resultante do fornecimento do produto, nas condições 

estabelecidas em contrato. 

i) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

j) Receber provisoriamente o produto, disponibilizando local, data e horário. 
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l) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos fornecidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento 

Convocatório serão aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto 

do contrato sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento). 

b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, 

a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, 

sem justificativa aceita pela Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para 

a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
9.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar 

a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos 

fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de 

Fazenda e Planejamento Estratégico do Município de Correntina, por meio do servidor Fábio 

Pereira Silva, brasileiro, maior, casado, servidor público, residente e domiciliado à Rua 25 

de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 969.970.362-20 e 

portador da CI/RG nº 09.583.391-98 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou 

do responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a 
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terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

11.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada 

caso, no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor 

inicial do contrato. 

11.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o 

pagamento referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam 

sendo fornecidos de acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS TRIBUTOS 

12.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e 

trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do 

Município. 

12.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os 

tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, 

nos prazos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam 

condições para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de 

sua execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá 

haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência 

administrativa e relevante interesse público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja 

conveniência administrativa, na forma estabelecida pelo Artigo 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

14.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida 

decorrente do presente Contrato. 
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E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente 

com 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2018. 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina   Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 14.221.741/0001-07    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
            Estado da Bahia 
 
 
 

Página 115 de 115 
 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000 
Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 

 

 

 

Processo Administrativo nº 144/2018 

Contrato Administrativo nº __________/2018 

Objeto: Fornecimento de móveis diversos e para escritório, computadores, eletroeletrônicos e 

equipamentos de informática que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município, 

conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital, cujas descrições detalhadas bem 

como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade 

Pregão tipo Presencial nº 039/2018. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2018, 

originado do Pregão Presencial nº 039/2018, acompanhado sua execução e adotando os 

procedimentos que se fizerem necessários para exigir seu fiel cumprimento, de acordo com as 

cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Fábio Pereira Silva 

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 45 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Fazenda e Planejamnto Estratégico 

Cargo/Função: Diretor do Departamento de Comunicação 

Matrícula: 5136 

Fone para contato: (77) 98803-1688 

 

 

 

 

Fábio Pereira Silva 

Fiscal do contrato 

 

  


