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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 098/2015 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
INTERESSADA: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA E 
JUVENTUDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, 
INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO, E SAÚDE. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS MELHORIA DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO GARANTINDO MAIOR AGILIDADE 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MODERNIDADE NAS INFORMAÇÕES. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, com sede a Travessa 
Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro, Alta Floresta/MT, pelo seu PREGOEIRO, torna 
público para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 
10.520/2002; 8.666/93 e alterações posteriores, com os Decretos Municipais n° 
2227/2006 e n° 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
respectivamente o Pregão Presencial e o Registro de Preços no Município de Alta 
Floresta. 
Os envelopes contendo, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 
definidos no objeto deste edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Pregoeiro 
até às 08h30min (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO), DO DIA 16 DE 
NOVEMBRO DE 2015, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, na Travessa Álvaro Teixeira Costa, nº 50, Centro na Cidade de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso. Havendo a necessidade da sessão pública se 
prorrogar, a mesma se fará nos dias subseqüentes à data de abertura, sempre 
obedecendo aos horários de funcionamento de expediente do Paço Municipal. 
 

1. DO OBJETO  

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS MELHORIA DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO GARANTINDO MAIOR AGILIDADE 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MODERNIDADE NAS INFORMAÇÕES. 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos 
previstos em Orçamento Municipal. 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Somente será admitida a participação neste certame de licitantes, que 
devidamente atendam as exigências do edital e seus anexos, e estejam cadastradas 
ou efetuem renovação do CRC da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (relação de 
documentos CRC conforme anexo V do edital). 
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 
quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 
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a) que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 
b) que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja 
controlada, coligadas ou subsidiárias entre si. 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou CRC (Certidão de Registro de Cadastro) do Município, conforme o caso, 
pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição; 
d) Estrangeiras que não funcionarem no País. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 No dia, hora e local designado para o recebimento dos envelopes, cada licitante 
deverão se apresentar junto ao Pregoeiro e à Equipe de Apoio. 
4.2. O credenciamento do representante junto ao Pregoeiro precederá ao ato de 
entrega, dos envelopes contendo a proposta de preços e documentação de 
habilitação. 
4.3 CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA: 
4.3.1. O representante legal da empresa licitante participante deverá apresentar em 
mãos, os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG e CPF (apresentado em cópia autenticada ou simples desde que 
junto esteja o original); 
b) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial;  
c) Termo de Credenciamento Assinado pelo Sócio Administrador da Empresa ou 
pelo procurador da mesma. (Modelo ANEXO IV do Edital) via original. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 
Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em 
conformidade com este edital e seus Anexos, no local e horário determinados no 
preâmbulo deste edital. 
5.2 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o representante das licitantes 
entregará os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de 
habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos 
licitantes. 
5.3 O envelope da Proposta de Preço deverá ser apresentado fechado, contendo em 
seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 098/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ 

5.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado fechado, 
contendo em seu exterior as seguintes informações: 
 

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
PREGÃO n. º 098/2015 
RAZÃO SOCIAL E N.º DO CNPJ  

5.5 As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão 
adentrar na sala onde será realizado o julgamento do certame, com os referidos 
envelopes de Proposta de Preços e Habilitação devidamente lacrados até o horário 
estabelecido para inicio da sessão.  
5.6 Não será aceito que representantes legais de empresas adentrem na sala de 
julgamento do certame com envelopes de proposta e habilitação abertos.  
5.7 Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem 
como, documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de 
Apoio ao adentrar-se na sala.  
 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

6.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única via datilografada ou 
impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas 
devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante. 
6.2 Na proposta de Preços deverão constar: 
6.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Estadual (se 
houver), endereço completo, telefone, fax para contato, nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco e, se possível endereço eletrônico (e-mail); 
6.2.2. Prazo de validade da proposta; 
6.3 Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 
ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma 
por caracterizar preço inexeqüível no julgamento das propostas, serão considerados 
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo o(s) item(ns) ser fornecido(s) sem ônus adicionais. 
6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno 
reconhecimento de que não se enquadra em nenhuma das situações impeditivas de 
participação a seguir enumeradas: 
6.4.1 Inadimplência com fornecimento de item(ns) junto a Prefeitura Municipal de 
Alta Floresta, não configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorrogação de prazo e este foi devidamente acatado; 
6.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente do Município de Alta Floresta. 
6.6 As propostas de preços também deverão ser entregues através de um arquivo 
salvo Pen Drive, CD, DVD ou Cartão de Memória em arquivo xls (Excel) 
conforme anexo I. 
6.7 As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições 
estabelecidas conforme Anexo I do edital. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
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7.1 O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.2 Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de 
MENOR PREÇO POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.3 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais quaisquer que sejam os valores oferecidos nas 
propostas escritas. 
7.4 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus 
representantes legais. 
7.5 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada. 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua 
última oferta, ou constante na sua proposta original ou do último lance oferecido, 
para efeito de ordenação das propostas. 
7.7 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores 
apresentados pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo 
motivadamente a respeito. 
7.8 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro. 
7.9 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante 
declarada vencedora e a ela adjudicada o(s) item(ns) definido no objeto deste edital 
e seus Anexos. 
7.10 Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de 
lance ou proposta, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido menor preço. 
7.11 Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores 
iguais, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no Edital, as classificadas se recusarem a dar 
lances e conseqüentemente persistindo a igualdade de valores será adotado de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, na própria sessão. 
7.12 Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
Edital e seus Anexos. 
 

8. DA HABILITAÇÃO: 

Tendo sido aceitável a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições habilitatórias deverá apresentar: 
8.1. Todos os Licitantes deverão apresentar dentro do Envelope nº 2, os 
documentos específicos para participação neste Pregão, devendo ser entregues 
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seqüencialmente e na ordem a seguir, a fim de permitir celeridade na conferencia e 
exame correspondentes. 
 
I – HABILITAÇÃO JURIDICA; 
a) Cédula de Identidade e CPF autenticada de todos os sócios da empresa, do 
signatário da proposta caso não seja sócio, acompanhado de procuração, com firma 
reconhecida em cartório em via original ou cópia autenticada com fins específicos; 
b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações, 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores ou; 
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício ou; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao 
art. 28 da Lei n° 8.666/93. 
f)  Certificado  de  Registro  Cadastral  expedido  pela  Prefeitura  Municipal  de  Alta 
Floresta – MT (relação de documentos para efetivação de Certificado de Registro 
Cadastral – anexo V do edital) em plena vigência. 
g)  Declaração  de  cumprimento  do  disposto  no  inciso  XXXIII,  do  art.  7º  da 
Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (anexo VII do edital). 
h) Declaração de concordância de todos os termos estabelecidos no edital (anexo 
VIII do edital). 
i)  Declaração,  sob  as  pena  do  art.  299  do  Código  Penal,  de  que  terá  a 
disponibilidade, caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos 
prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (anexo IX do edital). 
j) Declaração de Idoneidade (modelo anexo X do edital).  
k)  Declaração  de  que  atende  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  neste  edital 
(modelo anexo XI do edital). 
l) Alvará da Vigilância Sanitária. 
 
II – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PESSOA JURIDICA; 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
a.1)  O  Balanço  Patrimonial  deve  estar  devidamente  registrado  na  Junta 
Comercial do Estado (sede do licitante). 
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, datada de, no máximo, trinta dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade; 
 
III – REGULARIDADE FISCAL PESSOA JURIDICA; 
a) – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objetivo licitado; 
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c) – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença 
para Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
d) – Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, as certidões que fazem 
prova da regularidade fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições 
Previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quando no âmbito da 
Procuradoria da Fazenda Nacional, estão unificadas em um único documento; 
e) – Certidão Negativa de Regularidade junto à Fazenda Estadual, relativo ao ICMS 
e IPVA, fornecida pela Secretaria de Fazenda Estadual. 
f) - Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Estadual, fornecida pela Procuradoria 
Geral do Estado. 
g) - Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante, incluindo Dívida 
Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal. 
h) - Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica 
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. 
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – 
Justiça do Trabalho.  
j) – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da Licitante em 
data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame. 
j.1) – A empresa que apresentar a Certidão Simplificada da Junta Comercial no 
ato do Credenciamento (conforme item 4.3 do edital) fica desobrigada de 
apresentar a referida certidão no Envelope de Habilitação. 
 
IV – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA; 
a) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das 
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (anexo VI do edital). 
 
8.2 A empresa estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, também, o 
Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
em cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial 
ou em cópias simples, desde que apresentadas na sessão às originais para 
conferência pelo pregoeiro, sendo que estas não deverão estar no interior do 
envelope. 
8.3.1 As Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa cujo conteúdo não 
apresentar prazo da validade serão considerados o prazo de validade de 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de expedição do referido documento.  
8.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o 
proponente inabilitado. 
8.6 Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos 
termos do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 
01(um) a 05 (cinco) anos, se o documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 
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(três) anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade 
estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002. 
 

9. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 

9.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição.  
9.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  Eventual 
interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 
suspenderá o prazo supracitado.  
9.2.  A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima, 
implicará da decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 e Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 
9.3.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-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 e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
9.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:  
9.4.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
9.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do item 9.3, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 
9.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 
9.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
9.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  
9.5. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à 
regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 
9.6. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de 
que trata a LC 123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os 
documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 
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9.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá 
apresentar requerimento próprio para este fim. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente edital. 
10.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
10.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
10.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando 
assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 
da Lei nº 10.520/2002 e legislação vigente. 
10.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena 
detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
lei 8.666/93. 
10.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal do licitante, bem como protocoladas no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

11. DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e após a análise da documentação de habilitação, 
qualquer licitante, desde que presente na sessão, poderá manifestar imediata e 
motivadamente (a razão) a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões por escrito do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em 
iguais números de dias, que começarão a correr do término do prazo de recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor. 
11.3 O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
11.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto 
da licitação ao licitante vencedor, submetendo o processo administrativo à 
autoridade competente para publicação do resultado da licitação. 
11.6 Os recursos deverão estar devidamente assinadas com a respectiva 
identificação do representante legal da empresa, bem como protocolados no setor 
de protocolo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT.   
 

12. DA VIGÊNCIA, DOS PRAZOS E FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO: 

12.1. Os itens registrados deverão ser entregues na Prefeitura de Alta Floresta – MT 
em até 24 (vinte e quatro) horas úteis após solicitação, podendo ser solicitado que 
os itens sejam entregues em até 03 (três) vezes por semana.  
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12.2. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. 
12.3. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade 
de aquisição da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
12.4 A(s) entrega(s) deverá(ão) ser realizada(s) na Prefeitura de Alta Floresta – MT, 
a quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação da conformidade do 
mesmo com as exigências do edital. 
12.5 Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, 
para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
12.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal e entrega dos itens.  
13.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
13.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
13.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
13.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
13.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária.  
 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1 A recusa injustificada em entregar o(s) licitado(s) da empresa com proposta 
classificada na licitação conforme instruções deste edital ensejará a aplicação das 
penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93 com as alterações 
posteriores. 
14.2 O atraso injustificado na entrega do(s) item(ns) licitados após o prazo 
preestabelecido no Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a 
seguir: 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) 
dias; 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de 
atraso, configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato, descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, 
cobradas judicialmente. 
14.3 Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste (objeto de contrato ou nota de 
empenho), a Contratante poderá aplicar às empresas, as seguintes penalidades, 
sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas: 
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a) advertência; 
b) multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso 
na entrega do(s) item(ns); 
c) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, por infração a 
quaisquer das cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura 
do contrato; 
d) multa de 2% (dois por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do 
contrato nos casos previstos em Lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e 
danos que der causa; 
e) suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas Federal, Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
14.4 De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura 
Municipal de Alta Floresta - MT, devidamente fundamentado. 
14.5 A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará 
sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital. 
 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

15.1 Após homologação do procedimento licitatório a Prefeitura de Alta Floresta – 
MT lavrará uma Ata de Registro de Preços nos termos estabelecidos na minuta 
(anexo II) deste edital.  
15.2 Após convocação da Prefeitura de Alta Floresta – MT a empresa detentora da 
ata de registro de preços terá o prazo de até 05 (cinco) dias, depois de decorrido o 
prazo recursal relativo à fase de homologação e adjudicação, sob pena de 
decadência de direito de contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei Federal 
n.º 8.666/93. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

16.1 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores e dos demais 
diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a legislação supracitada. 
Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do Direito. 
16.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
16.3 A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da 
licitação até o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à 
matéria impugnada. 
16.4 Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de 
impugnação, aos termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, 
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades 
previstas da legislação vigente. 
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16.5 Na contagem dos prazos recursais deste edital será excluído o dia de início e 
incluído o dia de vencimento, considerando-se o expediente normal. 
16.6 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com 
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos 
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 7:00 às 13:00 horas. 
 

 
ALTA FLORESTA – MT, 29/10/2015 

 
 
 
 

 ___________________________________ 
VALDETI APARECIDA HEINZEN  

PREGOEIRA OFICIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I  
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT 
REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 098/2015. 
 

MODELO DE PROPOSTA 
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www.altafloresta.mt.gov.br  
 

Ítem Especificação/Material 
marca 

Unid. Qtde. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     
 
 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO ............................................................................ 
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 
VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS 

 
 

LOCAL E DATA 
 
 

______________________________________________ 
ASSINATURA (ADMINISTRADOR DA EMPRESA) 

CARIMBO COM CNPJ 
 

MODELO DE PROPOSTA DISPONÍVEL NO SITE 
www.altafloresta.mt.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – MINUTA DA ATA PESSOA JURÍDICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2015 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº....../2015 
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Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, de um lado o MUNICÍPIO 
DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CGC/MF sob o 
n.º 15.023.906/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ASIEL 
BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de 
Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 38036688 SESP/PR e CPF 
nº 086.491.288-90, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa 
.............., inscrita no CNPJ sob o n.º..........., e Inscrição Estadual n.º........ 
estabelecida a ........., n.º......, bairro ..............., cidade de ..........., neste ato 
representada pelo Sr. .............., portador do CIRG n.º ..........   e CPF n.º ............ 
doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 
da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Decretos 
Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações posteriores, que regulamenta 
o Pregão Presencial e Registro de Preços no Município de Alta Floresta e das 
demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL nº 098/2015, para REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata 
de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, suas 
alterações posteriores e as condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 
 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS MELHORIA DE CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E ATENDIMENTO A POPULAÇÃO GARANTINDO MAIOR AGILIDADE 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MODERNIDADE NAS INFORMAÇÕES. 
, conforme abaixo: 

Nº  ITENS QUANT MARCA  VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

      
      
      
TOTAL  
1.2. O valor global da presente ata perfaz o valor de R$ ------ (-------) 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de sua assinatura.  
2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Alta Floresta não será 
obrigado a aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na 
cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos 
em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à 
empresa detentora. 
2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, 
as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 
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098/2015, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 
independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PAGAMENTO 
 

3.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota 
fiscal e entrega dos itens.  
3.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver 
em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
3.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem 
à aplicação da penalidade. 
3.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
3.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 
mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 
3.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento 
de preços ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO 

 
4.1. Os itens registrados deverão ser entregues na Prefeitura de Alta Floresta – MT 
em até 24 (vinte e quatro) horas úteis após solicitação, podendo ser solicitado que 
os itens sejam entregues em até 03 (três) vezes por semana.  
4.2. Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade de 
aquisição da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; 
4.3.  A(s) entrega(s) deverá(ão) ser realizada(s) na Prefeitura de Alta Floresta – MT, 
a quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação da conformidade do 
mesmo com as exigências do edital. 
4.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, 
para reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
4.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
detentora da ata pela perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
5.1 - Do Município: 
5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou fatura a efetiva entrega do objeto desta Ata, 
conforme ajuste representado pela nota de empenho; 
5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 
5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas solicitadas, 
necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 
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5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega 
da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 
5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado.  
5.2 - Da Detentora da Ata: 
5.2.1- Fornecer o objeto ou executar os serviços nas especificações estabelecidas e 
com a qualidade exigida; 
5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor contratado; 
5.2.5- Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de 
licitação. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS CONDIÇÕES  

 
6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços 
serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de 
Despesa pela detentora. 
6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender 
todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega 
deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
6.3 - Toda aquisição/contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da 
unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de 
Autorização de Despesa. 
6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento solicitação, deverá colocar, na 
cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, 
além da identificação de quem procedeu ao recebimento ou execução. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS PENALIDADES 

 
7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, 
atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de 
empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) advertência; 
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 
até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 
contratual; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de inadimplemento contratual; 
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e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 
f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que 
seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração 
da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vistas ao processo. 
7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 
descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  
7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
7.4 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 
dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 
10 (dez) dias úteis. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços; 
8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo 
todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 
embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 
complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 
cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução 
da mesma. 
8.2 - Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para 
mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações 
previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 
8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o IGPM/FGV.  
8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 
cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo 
de força maior devidamente justificado no processo. 
8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço 
inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar 
pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, 
sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
8.5 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço 
registrado para o item ou lote visando a negociação para a redução de preços e sua 
adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 
Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, 
sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
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8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, 
respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de 
negociação. 
8.8 - Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, 
mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 
cancelamento de seu registro. 
8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 
cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória 
da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de 
custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, 
encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, 
sob pena de indeferimento do pedido. 
8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de 
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento 
das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a 
justa remuneração do serviço ou fornecimento e no embasamento da decisão de 
deferir ou rejeitar o pedido; 
8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no 
sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos preços 
originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de primeiro menor 
preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de 
classificação. 
8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 
licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão 
Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos 
compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 
8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o 
Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba 
direito de recurso. 

 
CLÁUSULA NONA 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem 
ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência 
mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas 
do documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda, 
unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
9.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá será cancelada, automaticamente, 
por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados 
e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 
9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
9.2.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de 
registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
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9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 
decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 
observância das disposições legais; 
9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas 
pela Administração. 
9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos 
neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. 
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do Estado, por 01 (uma) vez, 
considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 
9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo 
do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a 
aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões 
do pedido. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 
 

10.1 - As AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES do(s) item(ns) objeto da presente Ata de 
Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa 
correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Compras do 
Município, os quantitativos das aquisições. 
10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou 
parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta 
delegar a competência para tanto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO 

ORÇAMENTO 
 

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos 
previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
 VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no 
Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/2015, bem como os documentos a ele 
referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 
certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
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DAS COMUNICAÇÕES 
 

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e 
controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será exercida 
de acordo com o Decreto Municipal nº 4.388/2012. 
14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. 
14.2 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme especificação 
estabelecida no edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 098/2015 a 
proposta da empresa .................................................................... classificada em 1º 
lugar no certame supranumerado. 
15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 
10.520/02, Decretos Municipais nº 2227/2006 e nº 3.723/2010 e alterações 
posteriores, no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DO FORO 

 
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Alta Floresta – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 

 
Alta Floresta – MT, .................................. 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA      EMPRESA 
Prefeito Municipal                                                      Promitente Fornecedora 

 
 
 

Testemunhas:  
RG:___________________ 

 
ANEXO III - TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita adquirir gêneros alimentícios, 
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destinados à alimentação, materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios 
para secretarias municipais de Administração, Infraestrutura, Cultura e Juventude, 
Assistência Social, Industria Comercio e Turismo, Meio Ambiente, Saúde. 

2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

2.1. A Prefeitura Municipal de Alta Floresta necessita adquirir gêneros alimentícios, 
destinados à alimentação e materiais de limpeza para manutenção dos prédios do 
município. 
 

3. PRODUTOS E OU SERVIÇOS 
               

3.1 APARELHO BLUE RAY 
Quantidade:01 unidade. 
Especificação Técnica: Aparelho Full Hd, Wi FI, Entrada USB -  Entrada Ethernet -  Saídas HDMI -  
Saída Digital. 

       
3.2. APARELHO PARABOLICO 
Quantidade: 1 unidade. 
Especificação Técnica: 1 Kit Sistema Multiponto 150 metros com Receptor;- 01 Cabo Coaxial 15 
metros,  01 LNBF. 
 
3.3. AR CONDICIONADO 12000 BTUS 
Quantidade: 31 unidades. 
Especificação Técnica: Condicionador de ar split na cor branca capacidade nominal mínima de 
12000 btus, display de temperatura digital na fácil visualização, função swing melhor distribuição de 
ar, controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação de pó, ácaros, bactérias, selo procel 
classe A classificação energética, 220 volts, com garantia mínima de 2 anos.. 
 
3.4.  AR CONDICIONADO 24000 BTUS 
Quantidade: 83 unidades. 
Especificação Técnica: Ar condicionado 24.000 btus, condicionador de ar split na cor branca 
capacidade nominal mínima de 24000 btus, display de temperatura digital na fácil visualização, 
função swing melhor distribuição de ar, controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação 
de pó, ácaros, bactérias, selo procel classe A classificação energética, 220 volts, com garantia 
mínima de 2 anos. 
 
3.5. AR CONDICIONADO 30.000 BTUS 
Quantidade: 18 unidades. 
Especificação Técnica: condicionador de ar split na cor branca capacidade nominal mínima de 
24000 btus, display de temperatura digital na fácil visualização, função swing melhor distribuição de 
ar, controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação de pó, ácaros, bactérias, selo procel 
classe A classificação energética, 220 volts, com garantia mínima de 2 anos.. 
 
3.6. AR CONDICIONADO 58.000 BTUS 
Quantidade: 2 unidades. 
Especificação Técnica:Controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação de pó, ácaros, 
bactérias, selo procel classe A classificação energética, 220 volts, com garantia mínima de 2 anos.. 
 
3.7. AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 
Quantidade: 24 unidades 
Especificação Técnica: condicionador de ar split na cor branca capacidade nominal mínima de 
18.00 btus, display de temperatura digital na fácil visualização, função swing melhor distribuição de 
ar, controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação de pó, ácaros, bactérias, selo procel 
classe A classificação energética, 220 volts, com garantia mínima de 2 anos. 
 
3.8. AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 
Quantidade: 76 unidades. 



 
 
 

                                                      
 
             

22 
 

Especificação Técnica: condicionador de ar split na cor branca capacidade nominal mínima de 
9000 btus, display de temperatura digital na fácil visualização, função swing melhor distribuição de ar, 
controle remoto total, sistema de tripla filtragem eliminação de pó, ácaros, bactérias, selo procel 
classe A classificação energética, 220 volts, com garantia mínima de 2 anos. 
 
3.9. ARMARIO COM 2 PORTAS. 
Quantidade: 01 unidade. 
Especificação Técnica: Com vidro em aço, cor branco acabamento em pintura a pó e eletrostática e 
verniz ultravioleta Altura Cm 56,00 Largura (m) 1,20. 
 
3.10. ARMARIO DE AÇO 
Quantidade: 07 unidades 
Especificação Técnica: Armario de 1,20 x 45 x 190 altura, construído com chapa de aço com 2 
portas e 4 prateleiras com chave. 
  
3.11. ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 
Quantidade: 75 unidades. 
Especificação Técnica: 2 portas cor cinza medindo aproximadamente 1,98 x 0,9 x 0,40 m com 
chave pintura  liquida com 4 prateleiras. 
 
3.12. ARMARIO DE COZINHA 
Quantidade: 09 unidades 
Especificação Técnica: aéreo em aço com três portas, com acabamento em pintura eletrostática a 
pó alto brilho, puxadores em ABS, cor branco, nas dimensões aproximadas: 0,55x1,20x0,30cm. 
 
3.13. ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 
Quantidade: 73 unidades.,,,,, 
Especificação Técnica: Armário de para escritório para documentos com 4 prateleiras removíveis 
reforço nas portas capacidade de 40 kg por prateleiras chapa26 com fechadura medidas AxLxP 
198x90x40cm.. 
 
3.14. ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO 
Quantidade: 404 Unidades 
Especificação Técnica: para documentos com 4 prateleiras removiveis reforço nas portas 
capacidade de 40 kg por prateleiras chapa26 com fechadura medidas AxLxP 198x90x40cm. 
 
3.15. ARMARIO VITRINE 
Quantidade: 15 unidades. 
Especificação Técnica: Epoxi 2 portas de vidro, armário com porta e 4 prateleiras em vidro e 
laterais vidro 3mm fundo e teto em chapa de aço fechadura tipo yale, pés protegidos por ponteiras 
plasticas acabamento em pintura eletrostática a pó, Dimensões 1,65m altura  x 0,65m Largura x 
0,40m profundidade.. 
 
3.16. ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 
Quantidade: 114 unidades 
Especificação Técnica: Na cor cinza com 4 gavetas pegador preto sobressalentes com todas as 
bordas em PVC na cor preto ou cinza medindo aproximadamente 1,33 A x 0,47 L x ,57 P fechadura 
com travamento simultâneo. 
. 
3.17. BALCAO 
Quantidade: 4 unidade. 
Especificação Técnica: duas portas em MDF med. 1,80 largura, 0,80 prof. 0,75 altura. 
 
3.18. BALCAO  
Quantidade: 4 unidades. 
Especificação Técnica: Balcão para Pia em aço 2 Portas e 3 Gavetas, cor Branco, com prateleiras. 
 
3.19. BALCAO 
Quantidade: 4 
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Especificação Técnica: Balcão com aço com 4 gavetas, 1 prateleira e 2 portas. 
 
3.20. BALCAO 
Quantidade: 10 unidades 
.Especificação Técnica: Balcão para Pia em aço 2 Portas e 3 Gavetas, cor Branco, com prateleiras. 
 
3.21. BATEDEIRA PLANETARIA 
Quantidade: 1 unidade 
Especificação Técnica: modelo fixa com 5 velocidades, função pulsar, batedores para massas 
leves e pesadas, tigela e porta fio com espátula e alimentador voltagem 110v.. 
 
3.22. BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS 
Quantidade: 24 unidades 
Especificação Técnica tubos confeccionados em aço inoxidável 304 com 8mm em diâmetro em 
1mm de espessura - com tratamento térmico - seguindo as normas ASTM a 269, termostato com 
regulagem de escala de 1 a 7, GAS R 134 A - gás ecologicamente correto substituir o R12 e não 
afeta a camada de ozônio, especificações : tubos confeccionados em aço inoxidável 304 com 8mm 
de diâmetro e 1 mm de espessura - com tratamento térmico - seguindo as normas ASTM a 269, 
unidade compressora, compressor hermético Embraco 1/4 +, o mais econômico da categoria. 
proporciona menos carga ao equipamento , apropriadas para expandir o gás refrigerante, tubos de 
cobre e condensadores de ótima procedência que promove aceleração na velocidade do gás 
refrigerante. Unidades compressoras montadas de acordo com a necessidades do produto, com 
materiais específicos para cada situação e local, isolamento de poliestireno com 40mm de espessura 
de baixa densidade.  
 
3.23. BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 
Quantidade: 02 unidades 
Especificação Técnica BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, para uso escolar me aço inox alto 
brilho 3 torneiras frontal e uma lateral, reservatório de água com volume de 100 litros em aço inix, 
com dupla isolação térmica em poliuretano, termostato regulável, fixado na parte traseira, filtro de 
água com cartucho filtrante e alta qualidade em polipropileno, eliminando gostos, odores, e impurezas 
maiores do que 10 micros, filtro de gás, absorve umidade de resistência da refrigeração, aumentando 
sua eficiência, tubo capilar que controla o fluxo de gás, compressor hermético, tensão 127V. 
 
3.24. BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 
Quantidade: 05 unidades 
Especificação Técnica BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, para uso escolar, capacidade 
para 200 litros.Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido.Filtro para água 
(opcional)Recipiente para água em polietileno roto moldado, totalmente atóxico.Fabricado em aço 
inox AISI 430.Pia de escoamento em Vacuum-form. Manutenção simples e barata. Fácil 
instalação.Serpentina com tubo de cobre, com revestimento em pintura a pó eletrostática, na cor 
branca.A água com temperatura até 23ºC é resfriada para a faixa de 2ºC a 7ºC em tempo mínimo.2 
torneira de jardim e 2 torneira de pressão.Especificações Técnicas:Composição: 01 Tanque de 200L 
de água, 02 Torneira cromada tipo jardim.02 Torneira cromada de pressão, 01 Serpentina, 01 Bóia de 
regulagem automática de água. Modelo: RBI20 Voltagem 110V ou 220V.Consumo: 0,188 Kw/h.Motor: 
1/4 CV.Altura: 1.520 mm. Largura: 805 mm.Profundidade: 640 mm. Profundidade c/ pia: 810 mm. 
  
3.25. CADEIRA ALMOFADADA  
Quantidade: 30 unidades. 
Especificação Técnica: Cadeira fixa para escritório estofamento em tecido na cor azul, 
estrutura de aço pintura epoxi na cor preta. 

 
3.26. CADEIRA FIXA 4 PES  
Quantidade: 241 unidades. 
Especificação Técnica: espuma lamina reta em tecidos , cores estrutura tubo em aço redondo 
modelo arco cor preta azul ou vermelha. 
 
3.27. CADEIRA PARA CORTE DE CABELO 
Quantidade: 6 unidades. 
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Especificação Técnica: Hidráulica, Tecido courvin, pés cromados, apoio de cabeça e pés, cor preta, 
regulador de altura.  
 
3.28. CADEIRA PLASTICA 
Quantidade: 380 unidades. 
Especificação Técnica: CADEIRA PLÁSTICA com braço tipo poltrona empilhável monobloco, 
encosto fechado; características: dimensões mínimas l x p x a (cm): 57x55x86 cm, capacidade 
mínima: 120 kg, material: polipropileno (pp) 100% virgem com anti-uv; uso irrestrito: ambiente 
interno e externo; chuva e sol; comercial e residencial; garantia: 3 (três) anos a partir da data de 
fabricação aprovada e certificada; cor: branco. 
 
 
3.29. CADEIRA TIPO EXECUTIVA GIRATORIA 
Quantidade: 121 unidades. 
Especificação Técnica: com regulagem de altura e encosto , com braço na cor azul, estrutura de 
aço pintura epoxi na cor preta. 
 
3.230. CAIXA DE SOM AMPLIFICADA  
Quantidade: 06 unidades 
Especificação Técnica: Ll600 Usb Canais - 05 Entradas 03 P10 microfone (2 LOW; 1 HIGH) 02 P10 
guitarra / pedal (LOW / HIGH) c/ BRIGHT ativo 02 P10 contrabaixo (LOW / HIGH) c/ OVERDRIVE 01 
P10 órgão / teclado 01 auxiliar RCA  600W RMS  
 
3.31. CAMA DE SOLTEIRO 
Quantidade: 10 unidades 
Especificação Técnica: Solteiro, de  madeira, 0,80 de largura, 1,90 de comprimento, cor escura. 
 
3.32. CAMA ELASTICA 
Quantidade: 04 unidades 
Especificação Técnica: : CAMA ELÁSTICA, especificações-estrutura em aço galvanizado 

(interno e externo) - Sistema de impulsão por 64 molas - 4 pés inteiros em  - Lona de salto inteira c/ 

proteção UV e referência de centro; - Proteção de molas coloridas em espuma c/ revestimento de 

PVC (não absorve água) - Rede de proteção em polipropileno multicolorida (Malha 10)  - Escada c/ 

03 degraus; - Puxador de molas - Sistema de montagem do trampolim por encaixe (fácil de montar) 

- Suporta até 120 kg. Dimensões do Produto - Diâmetro: 3,05 m - Altura do trampolim: 85 cm. 

 
3.33. CAMERA DIGIAL 16.1 MP 
Quantidade: 7 unidades. 
Especificação Técnica: 16MP, LCD de 2,7”, com Estabilizador de Imagem, Zoom óptico de 12,5, 
filma em HD, função anti tremor, aceita cartão SD de até 8GB, cabo USB, carregador, bateria de 
lithiun.  
 
3.34. CÂMERA DIGITAL  
Quantidade: 06 unidades. 
Especificação Técnica: Resolução 24.2 MP Sensor CMOS de formato DX e de 24.2 megapixels, 
Lente AF-S DX Zoom- 18-55mm VR II Grava vídeos em Full HD (1080p), 30, 25, 60qp  LCD 3" com 
921 mil pontos 11 pontos de AF Velocidade disparo contínuo de 4 qps ISO de 100 a 6.400 Sensor: 
CMOS, formato DX Tamanho da imagem (pixels): Formato DX (L) 6.016 x 4.000 Monitor LCD / 
resolução: 3" / 921.000 ponto  Modos de Cena: Modo automático, Modo automático (flash desligado), 
Criança, Close-up, Paisagem, Retrat Noturno, Retrato, Esportes, P, M, S, A Microfone Embutido: 
Microfone embutido, monaural entrada para minipino estéreo opcional (3.5 mm de diâmetro) A 
sensibilidade do microfone pode ser ajustada" Saída HDMI: Saída HDMI: Conector minipino HDMI 
tipo C Tipo de Obturador: Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente Disparo 
continuo: 4 qps em resolução total GPS: GP-1 (disponível separadamente) Timer: 2 s, 5 s, 10 s e 20 s 
Duração do temporizador controlado eletronicamente Ambiente de Operação: temperatura: 0°C a 
40°C  Altura 9,60 Centimetros Largura 12,50 Centímetros Profundidade 7,65 Centímetros Peso 
913,00 gramas conexões. 
Mini USB,  Mini HDMI Alimentação Bateria de íons de lítio EN-EL14 Cor Preto. 
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3.35. CARRINHO ARMAZENAGEM 
Quantidade: 1 unidade. 
Especificação Técnica: capacidade para 60 kg, comprimento de plataforma 340, Dimenssoes A 
1,090 x L 240 x  C 340 Peso 3,4. 
 
3.36. CD PLAYER PORTÁTIL 
Quantidade: 05 unidades. 
Especificação Técnica: CD PLAYER PORTÁTIL com entrada usb e rádio AM/FM/2w, reproduza 
CDs de MP3/WMA, CD E CD-RW  a tecnologia de compactação de áudio reduz em até 10 vezes o 
tamanho de arquivos de músicas digitais praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 e wma 
são dois formatos de compactação que permitem que você curta um universo de músicas digitais 
neste aparelho Philips. Baixe músicas em mp3 ou wma de sites de música autorizados ou crie seus 
próprios arquivos de música mp3 ou wma copiando cds de áudio e transferindo-os para o 
aparelho. mp3 link - entrada estéreo line in de 3,5 mm a conectividade mp3 link permite a reprodução 
direta do conteúdo de aparelhos de mp3* portátil. e, além da vantagem de curtir suas músicas 
favoritas com qualidade de som superior, o mp3 link é extremamente prático, afinal, você só precisa 
conectar o mp3 player ao sistema de áudio. USB direct com o modo USB direct, basta conectar o 
dispositivo usb à porta do dispositivo Philips para reproduzir suas músicas digitais diretamente no 
dispositivo: modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso, pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, localizar próxima faixa/faixa anterior e repetir/reprodução aleatória/programar, faixas do 
sintonizador: FM, MW (AM),  antena FM, sistema de áudio: estéreo, controle de volume: giratório 
(analógico), display LCD, acabamento da grade do alto-falante: metálico, alimentação: 6 pilhas* 
tamanho c (lr14) ou entrada CA - 110v. 
 
3.37. CELULAR DESBLOQUEADO 
Quantidade: 3 Unidades. 
Especificação Técnica: Celular Dual Chip Phone, desbloqueado, com rádio FM, viva voz, alarme, 
calendário, calculadora, notas, cronômetro, conversor de unidades e horário mundial. 
CARACTERÍSTICAS: Cor: Preto Quantidade de chip: 2 (use 2 Chips de qualquer operadora, bateria 
recarregável. 
Carregador bivolt, Rede de dados e Freqüência, QuadBrand - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Itens 
inclusos: Aparelho; Bateria; 
Carregador; Manual.  
 
3.38. CENTRIFUGA 
Quantidade: 01 Unid. 
Especificação Técnica: Alça para transporte, Encaixe para recipientes, Pés antideslizantes, Suporte 
para o fio, Tampa com trava de segurança, Grade de proteção para as roupas, 127V, Rotação de 
centrifugação: 1800 rpm, Capacidade de roupa molhada: 10kg, qualquer cor.. 
 
3.39. CILINDRO ELETRICO  
Quantidade: 24 Unid. 
Especificação Técnica: Laminador elétrico 28 cm. Função: Modelador de massas tipo cilindro. 
Características: 28 cm de aproveitamento dos rolos Distância máxima entre rolos de até 7mm; Motor 
60 Hz (1690 RPM) Rolos 56 RPM; Motor 50 Hz (1430 RPM) Rolos 48 RPM.Voltagem: 127v ou 220v. 
Potência: ¼ CV (184 W). Dimensões do produto: 25,3x33,2x44,4 cm.Peso: 9,140 kg. 
 
3.40. CLIMATIZADOR DE PAREDE 
Quantidade: 01 unid. 
Especificação Técnica: Silencioso, 3 velocidades,Suporte de fixação na parede incorporado no 
equipamento Vazão de ar 5.000 m³/h Consumo elétrico 220 watts Dimensões 76x108x62 (cm) 
Abertura na parede 42x81 (cm) Peso em funcionamento 60 kg.  MARCA/MODELO E FOLDER DO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.41. COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL 
Quantidade: 1 unidade. 
Especificação Técnica: modelo T-S751 caneta com 2 bateria e um tinteiro, baixo custo 
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pad,assinatura eletrônica tipo eletromagnético, caneta ativo energizado, interface USB 2.0 resolução 
410 DPI, Área de assinatura 135x 102 mm driver os: Windows autenticação forense.  
 
3.42. COMODA COM GAVETAS E SAPATEIRA 
Quantidade: 3 unidades. 
Especificação Técnica: Em madeira, com gavetas e porta sapateira. 
 
3.43. CONJUNTO DE 05 LIXEIRAS ECOLOGICAS 
Quantidade: 84 unidades. 

Especificação Técnica: CONJUNTO DE 05 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, feita em 
estrutura material plástico 60 L  cada nas cores marrom, amarela, azul, verde e vermelha.   
 
 
 
3.44. DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO 
Quantidade: 62 Unid. 
Especificação Técnica: Para sabonete Liquido 800ml em plastico branco ABS resistente. 
 
3.45. DIVÃ PEDIATRICO 
Quantidade: 16 unidades 
Especificação Técnica:. Estrutura tubular em aço redondo, leito estofados fixo revestidos em 
courvim. Pés com ponteiras plásticas pintura eletrostática a pó epoxi. Dimenssões 1,15m 
comprimento x 0,50m largura x 0,80m altura. 
 
3.46. DVD PLAYER 
Quantidade: 3 unidades. 
Especificação Técnica: Função karaokê com pontuação, entrada para 1 microfone - cor preto / 
prata, voltagem 110, formatos de leitura: Divx, mp3, wma, jpeg, vcd, svcd, dvd, dvd-r, dvd-rw, cd, cd-
r, cd-rw, Opçoes de legendas, dublagens, angulo da câmera, zoom em 3 níveis (2x, 4x, 64x, e 128x) 
conexões: USB 2.0 host, saída de vídeo componente, saída vídeo composto e saída de áudio digital 
coaxial, Consumo:6w, sistema de cores ntsc, pal-m e pal-n, sistema de som : Dolby digital surround 
sound, Idiomas: Português, inglês e espanhol, controle de imagem, controle de som, menu de 
função, dolby digital, advanced surround 
 
3.47. ESTANTE C/ 5 PRATELEIRAS 
Quantidade: 85 Unidades 
Especificação Técnica: Chapa 26, com reforço, cor cinza com dimensões 2,00 x 0,95 x 0,35 
profundidade. 
 
3.48. ESTANDE DE ACO COM 8 PRATELEIRAS. 
Quantidade: 5 unidades. 
Especificação Técnica: Chapa 26, com reforço, cor cinza com dimensões 2,00 x 0,95 x 0,35 
profundidade. 
 
3.49.ESTANTE PARA PARTITURA. 
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se enquadram 
no processo seletivo de padrão de qualidade. Os produtos (legumes) devem apresentar o peso 
nas embalagens confirmando o pedido feito. 
 
3.50. FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS. 
Quantidade: 20 Unidades 
Especificação Técnica: com acendedor automático, bivolt e na cor branca. Queimadores 
esmaltados; tampa em vidro total temperado, resistente, com design que ajuda na limpeza; puxador 
metálico, super reforçado para mais segurança; mesa aço inox brilhante, oferecendo durabilidade. 
Grades Duplas, Botões removíveis e podem ser limpos separadamente. Válvula de segurança.  
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.51. FOGAO INDUSTRIAL 
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Quantidade: 1 unidade 
Especificação Técnica: Mesa esmaltada, Cor presta, Coletora de resíduos, Grelha da mesa de ferro 
fundido, Queimadores tripla e dupla de ferro fundido de alta pressão, Forno, Duas grades removíveis 
no forno com capacidade 84 litros.Temperatura 140º à 220°. 
 
3.52. FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS 
Quantidade: 02 unidade 
Especificação Técnica: Fogão industrial de 06 bocas com forno, grelha reforçada, baixa pressão, 3 
queimadores duplos em ferro fundido; 3 queimadores simples em ferro fundido; grelhas no tamanho 
40x40 em ferro fundido; largura 1.535 mm profundidade 1060mm estrutura fabricada em aço 
galvanizado com pintura eletrostática à pó na cor grafite; registros cromados; bandeja coletora de 
resíduos; forno revestido em lã de vidro (interno ) porta panela 
 
3.53. FREEZE VERTICAL 246 LITROS  
Quantidade: 6 Unidades 

Especificação Técnica: FREEZER VERTICAL capacidade 246 litros, Cor Branco - 
Material: Metal, resinas termoplásticas, aço, vidro temperado, com 1 porta – Prateleiras, 
gavetão multiuso em acrílico transparente, contendo 5 Cestos removíveis com trava de 
segurança Eficiência energética: C, Consumo aprox. de energia: 46 KWH/Mês  - 
Alimentação 110 V. 
 
3.54. FREEZE VERTICAL 218 LITROS  
Quantidade: 3 Unidades 
Especificação Técnica: Prateleiras reguláveis, Branco, 110V, Frost Free, Branco. 
 
3.55. FORNO INDUSTRIAL A GAS  
Quantidade: 05 Unidades 
Especificação Técnica: FORNO INDUSTRIAL A GÁS acendimento manual, Forno produzido em 
aço galvanizado Registro em 5 posições Pintura eletrostática a pó que resiste à alta 
temperatura Tampa com vidro Revestido internamente com lã de vidro, proporcionando maior 
isolação térmica Capacidade do forno: 115 litros Altura: 1,22 Metros Largura: 63,00 cm Profundidade: 
68,00 cm Peso: 36,00 kg cor grafite. 
 
3.56. FORNO MICROONDAS  
Quantidade: 01 Unidades 
Especificação Técnica: FORNO MICROONDAS - opções Cozinhar e Cozinhar pelo Peso, 
Opções Descongelar Rápido, ou Descongelar por Peso Função Potência: Vários níveis de potência 
para escolher de acordo com o tipo de alimento, Função Relógio, Função Timer: Permite 
programar o horário do preparo com antecedência Função reaquecer Capacidade: 30 litros Trava 
de segurança Disponível em 127V. 
 
3.57. GELADEIRA 300 LITROS 
Quantidade: 28 unidades 
Especificação Técnica: Geladeira Frost Free branco 300 litros 1 porta, na cor branca.. 
 
3.58. GELADEIRA DUPLEX 450 LITROS 
Quantidade: 1 unidade. 
Especificação Técnica: Duplex, 450 litros, Cor branca, Classe A, Frost Free.. 
 
3.59. GLOBO TERRESTRE 
Quantidade: 3 Unidades 
Especificação Técnica: Com mais de 30 cm de diâmetro, destacando-se o relevo terrestre, como 
montanhas, cordilheiras, bacias, profundidades, dorsais, etc. Contendo dados atualizados, 
garantindo informações precisas sobre centros populacionais, ilhas, países, capitais, estados, 
cidades, etc 
 
3.60. GUARDA ROUPAS 
Quantidade: 3 Unidades 
Especificação Técnica: Em madeira, 2 portas, cor escura, com prateleiras, cabideiro, gaveta. 
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3.61. HD EXTERNO 
Quantidade: 15 Unidades 
Especificação Técnica: HD EXTERNO, capacidade: 1TB (1000GB), Interface: SATA III, Taxa de 
Transferência: 6Gb/s, Tecnologia NCQ: disponível , Tempo de escrita: média de 9.5 ms Tempo de 
procura: média de 8.5 ms, Latência: média de 4.17 ms, Formato: 3,5´ , Tamanho do cachê: 32MB ,  
Velocidade dos discos: 7.200 RPM , Consumo em leitura/gravação: 8W, Consumo em Idle: 5W, 
Temeratura de operação: de 0ºC à 60ºC , Temperatura sem operação: de -40ºC à 70ºC ,  Ruído 
máximo em repouso: 2.6 Bels , Ruído máximo em procura: 2.75 Bels , Compatível com a norma 
RoHS. 
 
3.62. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
Quantidade: 05 Unidades 
Especificação Técnica:  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Tanque de tinta, Resolução Máxima 
de impressão 5760 x 1440 dpi, Velocidade de Impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, 
Interface USB 2.0 e Wifi, Capacidade de Entrada de Papel 100 folhas de papel A4, Capacidade de 
Saída de Papel 30 folhas, Tamanhos de papéis Suportados A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 
13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 
1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm Envelopes: #10 (4 
1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm), Impressão Duplex Manual, Visor LCD, Função 
Fax, Alimentador Automático, Scanner Resolução máxima do scanner: 1200 x 2400, Profundidade 
máxima do scanner: 48 bits, Velocidade máxima de escaneamento: 2.2 ms/linha (mono), 7.0 ms/linha 
(cor), Cópia Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm, Número de Cópias: 0 a 99, 
Compatibilidade Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 
10.8.x, Voltagem Bivolt Consumo elétrico (Operação): 10.0 W. 
 
3.63. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER  
Quantidade: 16 Unidades 
Especificação Técnica:  IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, com Duplex Automático para 
impressão, digitalização e cópia. Possui vidro de exposição tamanho oficio e alimentador automático 
de documentos para até 50 páginas. Também oferece uma bandeja padrão de papel co capacidade 
ara 250 folhas e entrada de multiuso com capacidade para 50 folhas, para impressão em diferentes 
formatos e tamanhos de mídia, envelopes ou papéis timbrados. Uma entrada frontal permite uso de 
pendrive. Para uso um cartucho de toner de alto rendimento para 8.000 páginas disponível. 
Tecnologia de impressão Laser Eletrográfico Monocromática; Visor LCD-SIM; 5 linhas 22 caracteres; 
Velocidade Máxima em preto (ppm) 32 ppm, Velocidade Máxima em Color (ppm) N/A, Resolução 
(máxima) em dpi 1200 x 1200 dpi, Tempo de Impressão da Primeira Página menor que 8,5 segundos 
Velocidade do Processador 300 MHz Memória Padrão 64 MB ; memória opcional 576 MB , Emulação 
PCL6, BR-Script, IBM proprinter XL; fontes residente, 66 fontes direcionáveis 12 Fontes bitmap, 13 
códigos de barras interface paralela/ USB 2.0 de Alta Velocidade/ Ethernet 10/100; Volume máximo 
de ciclo Mensal 30.000 páginas. Capacidade da bandeja de papel: Bandeja Padrão; 250 folhas 
Bandeja multiuso, 50 folhas; Capacidade da bandeja adicional 250 folhas, Capacidade de saída de 
papel até 250 folhas. Tamanhos do papel, A4, Carta, B5 (ISO), A5, A5 (Landscape) B6 (ISO), A6, 
Executive, Oficio, Folio. Tipos de papel; Papel Comum, Papel Fino, Papel Grosso, Papel Reciclado, 
Papel Bond, Transparências, Envelopes ou Etiquetas. Gramatura de Papel, Bandeja padrão: 60 a 105 
g/m2 Bandeja multiuso: 60 a 163g/m2, ADF - 50 folhas, Velocidade da cópia em preto 32 cpm; 
(Ampliação/Redução 25% - 400%) ; Tamanho do vidro de exposição Oficio; Velocidade de 
Digitalização até mono 3.03 segundos /Color 5.79 segundos (300 dpi). Acompanhado de cartucho.   
 
 
 
 
3.64. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA 
Quantidade: 71 Unidades 
Especificação Técnica: Tecnologia de impressão: Laser, Tecnologias de resolução de impressão: 
FastRes 600; FastRes 1200, Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora: Liga/desliga 
automático, Gestão da Impressora: Caixa de ferramentas de dispositivos HP; Alertas de status 
(instalação padrão), Tipo de digitalização/Tecnologia: Base plana; Sensor de imagem por contato 
(contact image sensors - CIS), Formatos dos arquivos digitalizados: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF,  
PNG (para Windows); TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT (para Mac), 
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Modos de Entrada para Digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device 
Stage (Windows 7, Windows 8); Software em conformidade com TWAIN ou WIA, Tamanho da 
digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; 8.5 x 11.7 pol., Profundidade de bits: 24 bits, Níveis de 
escala de cinza: 256, Características padrão transmissão digital: digitalizar para e-mail, Resolução de 
cópia: Preto (textos e gráficos) até 300 x 300 dpi, até 400 x 600 dpi; Cor (texto e gráficos) até 400 x 
600 dpi, Definições de copiadora: número de cópias; mais claro/mais escuro; reduzir/ampliar; otimizar 
(rascunho, texto, mista, imagem); tamanho do papel, Conectividade padrão: porta USB 2.0 de alta 
velocidade, Velocidade do processador: 600 MHz, Tipos de mídia suportados: papel (normal, 
LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais, Peso suportado da mídia: 60 a 163 
g/m², Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, 
Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo), Tamanhos 
personalizados das mídias: 76 x 127 a 216 x 356 mm, Manuseamento de papel: bandeja de entrada 
para 150 folhas; bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo; opções de frente e verso: 
manual (fornecido suporte de driver), Bandejas para Papel Standard: 1; Capacidades de entrada: até 
150 folhas: Padrão; até 10 envelopes; capacidades de saída: até 100 folhas padrão; até 10 
envelopes; até 75 folhas Transparências, Conformidade com standards de eficiência energética: 
qualificado pela Energy Star®, 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, liga/desliga), Visor: LED. 
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.65. JOGO DE SOFA 
Quantidade: 1 jogo. 
Especificação Técnica: 2 e 3 lugares, de polipropileno, com pés, cor escura.. 
  
3.66. LAVADOURA DE ROUPAS SEMI AUTOMATICA  
Quantidade: 02 unidades. 
Especificação Técnica: Semi-automática 5Kg - Branca   4 programas diferentes para uma melhor 
lavagem, Mangueira de entrada de água: pode ser instalada na torneira, Tampa transparente que 
permite acompanhar a lavagem, Dispenser para sabão em pó: evita desperdícios e manchas na 
roupa, Engates inteligentes: permitem a fixação da mangueira de escoamento em ambos os lados, 
Sistema pop filter: filtro de fiapos por coluna de água. 
 
3.67. LAVATORIO PARA CABELO  
Quantidade: 2 Unidades. 
Especificação Técnica: Polietileno com tampa, capacidade 25 litros. 
 
3.68. LEITOR BIOMETRICO 
Quantidade: 01 Unidade. 
Especificação Técnica: Modelo: HFDU06 Tipo: Óptico LED: Luz perceptível na captura Área de 
captura e leitura: Prisma de vidroModelo do leitor: Torre Captura: Qualquer ângulo (360º)Interface: 
USB 2.0Resolução: 500 DPI Temp. de Operação: -20  60ºCVoltagem: 5VÁrea de Captura: 16 x 18 
mmTempo de Captura:  300 milissegundosTam. da Imagem: 248 x 292 pixelsPadrões: MIC, CE, 
FCC, WHQL Kit de desenvolvimento: SDK gratuito. 
 
3.69. LIQUIDIFICADOR 
Quantidade: 3 unidades 
Especificação Técnica: ALTA POTÊNCIA: Acima de 500W Super Liquidificador com controle 
eletrônico 5. 
 
3.70. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 
Quantidade: 01 Unidade. 
Especificação Técnica: em aço inox com 3 velocidades capacidades de 2 litros altura 0,85 x frente 
,25 x fundo 0,22 motor de 1/2 cv 110 volts. 
 
3.71. LIXEIRA INOX 
Quantidade:85 Unidades 
Especificação Técnica: Lixeira Inox com pedal Abre e fecha com pedal cesto interno removivel e 
alça capacidade 12 litros. 
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3.72. LONGARINA 3 LUGARES 
Quantidade: 150 unidades. 
Especificação Técnica: Em plastico polipropileno cor azul pé com sapata basse . Com pintura 
epóxi. 
 
3.73. MAQUINA DE COSTURA 
Quantidade: 10 Unidades 
Especificação Técnica: Com luz, Bobina, Pregador de zíper, Cortador de linha , Regulador da 
tensão do fio, Enchedor de bobina, isolador de dentes, placa isoladora dos dentes que acompanha 
nos acessórios. Costura  com agulha dupla, largura e comprimento dos pontos ajustáveis,  
6 pontos de costura reta e zig e zag - 1 modelo de caseado de botão de 4 passos - Costura reta com 
a agulha à esquerda - Zig zag 3 pontinhos - Retrocesso para costura de reforço - Braço livre para 
costuras tubulares - Estrutura interna reforçada em metal. 
 
3.74. MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KILOS 
Quantidade: 01 Unidade. 
Especificação Técnica: Tipo de Abertura da Tampa Superior,Capacidade de roupa seca e/ ou 
molhada 15kg, Consumo(Kw/h) 0,47Kw/h,Rotação do motor (rpm) 779rpm Temperaturas Ambiente 
Funções Centrifuga,Enxagüa,Lava,Pré-lavagem Timer Sim Cor Branco, Níveis de Água 6. 
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.75. MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10 KILOS 
Quantidade: 03 Unidade. 
Especificação Técnica: Tipo de Abertura da Tampa Superior,Capacidade de roupa seca e/ ou 
molhada 15kg, Consumo(Kw/h) 0,47Kw/h,Rotação do motor (rpm) 779rpm Temperaturas Ambiente 
Funções Centrifuga,Enxagüa,Lava,Pré-lavagem Timer Sim Cor Branco, Níveis de Água 6. 
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
 
3.76. MAQUINA LAVADEIRA DE ALTA PRESSÃO 
Quantidade: 01 Unidades 
Especificação Técnica: K 2 500 Cor amarela, potencia 1200watts, pressão de libras 1 600 libras, 
frequência 60hz, vazão 300/l/h, filtro de água, jato regulável, trava de segurança, alojamento para 
acessórios, carrinho para transporte, tam da mangueira 6 mt,altura 67.7 cm, largura 20.4 cm, 
comprimento 27.1. 
 
3.77. MESA COM 6 CADEIRAS 
Quantidade: 1 
Especificação Técnica: Conjunto de mesa com 6 lugares,  enchimento de assento , encosto fixo, 
fosca, material principal MDF. 
 
3.78. MESA DE PEBOLIM 
Quantidade: 1 Unidade. 
Especificação Técnica: Mesa para Pebolim, fabricada em madeira maciça, acabamento com 
selador, cor cerejeira, bonecos em polipropileno, varões passantes, contador de ponto, acompanha 2 
bolas, altura 78 cm, lagura 87 cm, comprimento 136 cm, peso 39 kg.. 
 
3.79. MESA DE TENIS 
Quantidade: 1 Unidade. 
Especificação Técnica: Acabamento em primer azul com linhas demarcatórias brancas, pés de 
madeira maciça dobráveis, medidas: comprimento 2.74 mt, largura 1.52 mt, altura 76 cm, tamanho 
oficial. 
 
3.80. MESA INFANTIL MADEIRA COLORIDA 
Quantidade: 02. 
Especificação Técnica: Mesa para crianças de 03 a 06 anos, de madeira de encosto, colorida. 
 
3.81. MESA PARA COMPUTADOR 
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Quantidade: 15 unidades. 

Especificação Técnica: MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, embutido suporte para 
CPU acoplado embutido, dimensões aproximadas 1,20x0,64x0,75 estrutura metálica com 
tratamento anticorrosivo, 2 gavetas porta teclado embutido.  
 
3.82. MESA PARA ESCRITORIO  
Quantidade: 113 unidades. 
Especificação Técnica: Mesa para escritorio composta de tres gavetas com chave nas dimensões 
abaixo 1,40 largura x 0,70 profundidade x 0,74 altura e tampo de 25mm na cor azul cobalto, com 
acabamento arredondado na quinas do tampo em estrutura em metalica na cor branca. 
 
3.83. MESA PEDAGOGICA 
Quantidade: 4 unidades. 
Especificação Técnica: Para crianças a partir de 10 meses colorida com quebra cabeça ou outros 
acessórios semelhantes. 
 
3.84. MESA PLASTICA  
Quantidade: 20 unidades 
Especificação Técnica: MESA PLÁSTICA TIPO MONOBLOCO NA COR BRANCA, material 
polipropileno pesando 4,800kg - Dimensões (LxAxP): 70 x 70 x 70 cm Produto aditivado com 
anti-UV. 
 

3.85. MICROCOMPUTADOR 
Quantidade: 189 unidades 
Especificação Técnica: Especificaçoes HD 500 GB SEAGATE sata, memoria de 4 gb 
MARKVISION placa mae LGA 1155p 4 USB/VGL/LAN/SOUND/ GIGABYTE processador core I3 - 
2130 3,40 MHZ 3 MB cachê lga 1155 box ddr 3 1333 INTEL, gravador de dvd 20 dvd + rw 8 x LG, 
mouse óptico ps2 com barra de rolagem PISC, teclado slim ps2 padrão ABNT2, possuindo teclas 
gerenciadoras de energia PISC, cx de som MUTILASER, gabinete atx 450WC/4 baias MULTILASER, 
02 usb frontal, sem sistema operacional com monitor lcd led 18,5 preto ( resol. 1360x768) sxga, taxa 
de constrate e 2.000,000:1 tempo de resposta ms maximo bivolt consumo 35 w maximo AOC. 
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DE CADA PEÇA E/OU COMPONENTE DO 
EQUIPAMENTO. 
 
3.86. MICROFONE SEM FIO 
Quantidade: 22 unidades. 
Especificação Técnica: Especificações do Receptor:  Requerimento de energia (adaptador): 
120VAC, com conector fêmea de 2,1mm, Requerimento de energia: 13~15VDC nominais, 300mA,  
Relação Sinal/Ruído: Maior que 85dB Rejeição de limiar de canal: Maior que 70dB, Rejeição de 
espúrias e imagem: Maior que 70dB Nível de saída: 0 ~ ±300mV, Sensibilidade de recepção: -
105dBm, Saídas: XLR (balanceada) e P10 Dimensões (mm): 206 x 149 x 44, Especificações do 
Microfone Transmissor KST-5U:Requerimento de energia: Bateria alcalina de 9V, Dreno nominal de 
corrente: <40mATipo de modulação: FM, Saída RF: >13dBmDerivação máxima: ±30kHz, Emissão de 
espúrias: >55dBmDimensões do microfone: 235mm x 50mm x 50mm, Especificações do sistema 
Amplitude de frequência de transmissão de RF: Aproximadamente de 720 a 865mHz (as frequências 
disponíveis dependerão das normas locais aplicáveis onde o sistema será ultilizado).Alcance Efetivo: 
50m, sob condições normais de operação. Resposta de frequência: 50Hz~15kHz, ±3dB.THD: <1%. 
Alcance dinâmico: >100 dB Gama de temperatura operacional: -29°~74°C (as características de 
cada bateria poderão limitar esta gama) 
 
3.87. MICROONDAS 32 LITROS 
Quantidade: 1 unidades. 
Especificação Técnica: Cor branca, 32 litros, potência 800w, painel voltagem 110V, prato giratório, 
trava de segurança. 
 
3.88. MONITOR LCD 18.5 PRETO 
Quantidade: 9 unidades. 
Especificação Técnica: Preto resol. 1360x768 sxga , taxa de contraste e 2.000,000: 1 tempo de 
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resposta 5 ms maximo bivolt consumo 35w. 
 
3.89.MOUSE OPTICO USB 
Quantidade: 76 unidades 
Especificação Técnica: Mouse Óptico USB com barra de rolagem. 
 
3.90. MOUSE PS2 OTICO 
Quantidade: 07 unidades 
Especificação Técnica: Mouse Óptico OS/ com barra de rolagem. 
 
3.91. NOBREAK 1.200 WATTS 
Quantidade: 193 unidades 
Especificação Técnica: 1.200 watts interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC de 
alta velocidade com memória Flash. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. 
Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Modelo bivolt: Automático de 
entrada 115-127/220V~ com saída 115V.  Tomadas: 04 ou 06 no padrão NBR 14136. Led colorido: 
Indica o modo de operação do nobreak. Botão: Liga/desliga temporizado com função Mute. Fusível: 
Porta fusível externo com unidade reserva. Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga 
da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa 
ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. 
Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de 
carga. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do 
equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Microprocessador 
RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico 
interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu 
funcionamento ideal. MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.92. NOTEBOOK INTEL CORE I5 
Quantidade: 4 UNIDADES 
Especificação Técnica: core i5 5ª geração, 2.2 GHz, 5GT/s, 3M, HD-1TB, 8 Gb Mémoria RAM: 
windows 8.1 tamanho 14" Tipo: HD LED Resolução: 1366x768 peso 2.1kg leitor e gravador cd, 
DVD , de cartão  alto falantes estéreo integrado  Webcam, conexão HDMI. 
 
3.93. NOTEBOOK I3 
Quantidade: 30 UNIDADES 
Especificação Técnica: ESPECIFICAÇOES HD DE 500 GB, MEMORIA 4GB Processador I3-
2330m 2 ghz, cache 3MB, memoria 3gb DDR3 1333 sdram, HD 500GB, tela de LED 15" (1.366x768) 
DVD-RW DL, com WEB CAM integrada, touchpad multitoque - 802.11B/G/N  Wlan, gigabit lan, 
entradas hdmi, vga, usb leitor de cartão mult in1, headphone/auto falantes/microfone, ethernet 2 auto 
falantes stereo, teclado português abnt, bivolt, bateria de 6 celulas. 
 
3.94. PANELA DE PRESSÃO 
Quantidade: 04 unidades 
Especificação Técnica: Panela de pressão em alumínio, capacidade 20 litros, com cabo em 
alumínio e revestido em baquelite preto, com válvula de escape de pressão, de 1ª qualidade. 
 
3.95. PEDESTAL PARA MICROFONE  
Quantidade: 20 UNIDADES 
Especificação Técnica: Com ajuste e trava, haste para microfone inferior e superior, tripé 
antiderrapante. 
 
3.96. PIA EM AÇO  
Quantidade: 12 UNIDADES 
Especificação Técnica: Pia Aço Inox de Apoio com 2 Cubas Centrais, para desinfecção de 
instrumentais. 
 
3.97. PROJETOR  
Quantidade: 7 UNIDADES 
Especificação Técnica: PROJETOR Configuraçoes minimas: luminosidade 2600 ANSI lumers 
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projeção em teto, frontal, traseiro, aspecto 4:3, lentes fixas, foco 16,6mm, lampada 200w UHE, 
lampada vida util 4000h, distancia de projeção de 0,8 - 14m tamanho: 30" á 350" Polegadas, 
Resolução SVGA (800x600)  VGA, XGA, SXGA, contraste 2000:1, conexões USB e video, sistema 
de cor NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM, com controle remoto, cor preto, bivolt. 
MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 
 
3.98. PROJETOR  
Quantidade: 10 UNIDADES 
Especificação Técnica: PROJETOR MULTIMÍDIA 3D 3200 Lumens modelo MX525B - Modelo: 
9H.JCG77.12L Cor: Branco Resolução Nativa: SVGA (1024 x 768) Resolução Suportada: VGA(640 x 
480) até UXGA(1600 x 1200) Display de Cores: Não especificado Contraste: 13000:1 Brilho: 3200AL 
Lâmpada: Não especificado Tamanho da Imagem: 36"-300" Alto-falante: Sim 3D: Sim Consumo de 
Energia 270W Normal, Eco 220W, Standby <0.5W Idiomas do Menu Árabe/ Alemão/ Búlgaro/ Chinês 
Simplificado/ Chinês Tradicional/ Coreano/ Croata/ Dinamarquês/ Espanhol/ Finlandês/ Francês/ 
Grego/ Hindu/ Holandês/ Húngaro/ Indonésio/ Inglês/ Italiano/ Japonês/ Norueguês/ Polonês/ 
Português/ Romano/ Russo/ Sueco/ Tcheco/ Tailandês/ Turco  Modos de Imagem Dinâmico/ 
Apresentação/ sRGB/ Cinema/ Usuário 1/ Usuário 2  Formato de Exibição 4:3 (5 aspectos 
selecionáveis) Conexões: 02 x D-sub de 15 pinos In, 01 x D-sub de 15 pinos Out, 01 x Vídeo 
Componente (RCA), 01 x S-video (Mini DIN 4 pinos), 01 x HDMI, 01 x Audio in (Mini Jack), 01 x 
Saída de áudio (Mini Jack), 01 x USB (tipo B), 01 x RS232 (DB-9 pinos), 01 x IR Receiver (parte 
dianteira) Informações Adicionais, Voltagem: AC100 a 240V. 
 
 
3.99. PULA PULA 
Quantidade: 4 UNIDADES 
Especificação Técnica: Hastes de proteção com 1,65m. Sem parafuso de curvas quadrados com 
anel de reforço, Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo, inclusive as hastes de proteção e a 
escada, parede de 1,88mm, a Lona de salto com proteção UV e sem emenda. Rede de proteção 
lateral multicolorida,com  escada. 
 
3.100. PULVERIZADOR DE COSTAS  
Quantidade: 04 UNIDADES 
Especificação Técnica: PULVERIZADOR CAPACIDADE 20 LITROS, com gatilho, compressão 
prévia, peso 3,80 kg, tipo costal, acompanha 01 mangueira, 01 lança e 04 bocas intercambiáveis 
(leque, ducha, cone e cone duplo). 
 
3.101. RACK PARA COMPUTADOR 
Quantidade: 1 UNIDADE 
Especificação Técnica: RACK PARA COMPUTADOR EM MDP NA COR CINZA, Medindo comp, 
0,90 x Larg. 0,50 x Altura. 0,75 com suporte de teclado e prateleira de cpu. 
 
3.102. RACK PARA TV 
Quantidade: 1 UNIDADE 
Especificação Técnica: Material MDF,  com  gaveta, fundo passa fio, prateleiras, pés. 
 
3.103. REFRIGERADOR 360 LITROS 
Quantidade: 6 UNIDADES. 
Especificação Técnica: Refrigerador Frost  Free 360 Lts na cor branca. 
 
3.104. REFRIGERADOR DUPLEX 
Quantidade: 05 UNIDADES. 
Especificação Técnica: REFRIGERADORES DUPLEX, frost free, cor branca, capacidade 
mínima de 460 litros, degelo automático, puxadores da porta titânio, consumo de energia classe 
A, voltagem 110v. 
 
3.105. RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO 
Quantidade: 21 UNIDADES. 
Especificação Técnica: RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO e leitor de código de barras, sem 
impressora de recibo, com prestação dos serviços de instalação, configuração e adequação dos 
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equipamentos com software de sistema de controle de acesso e registro de ponto eletrônico. 
 
3.106. ROÇADEIRA A GASOLINA. 
Quantidade: 03 UNIDADES. 
Especificação Técnica: Roçadeira a gasolina, motor 2 tempos , cilindrada de 29,8 cm³, Lâmina 3 
pontas e protetor, com cabeçal de fio de nylon/ óculos de proteção e chave de vela, potencia KW/CV 
1.4/1.9, rotação lenta RPM 2800 rotação máxima 12.500. 
 
3.107. ROTEADOR WIRELLES 750 MBPS 
Quantidade: 05 UNIDADES. 
Especificação Técnica: ROTEADOR WIRELESS 750 MPBS, taxa de transferência 150Mbpd, 54 
Mbps, 11Mbps com 04 portas LAN/1porta WAN/2 portas USB, 13 canais em 2.4GHZ.9 Canais em 
5GHZ, bivolt, tamanho do produto 24,3 cm de alturax16 cm de largurax3,2 cm profundidade, peso 
liquido de 850 gr.  
 
3.108. ROTEADOR WIRELLES 450 MBPS 
Quantidade: 04 UNIDADES. 
Especificação Técnica: ROTEADOR WIRELESS 450 MPBS, Interface 4 portas LAN de 
10/100/1000 Mpbs, 1 porta WAN de 10/100/1000 Mpbs, 1 porta USB 2.0, botão de WPS, fonte de 
alimentação 12V, CC/1,5ª, 3 antenas destacáveis de Dual-band 9RP/SMA) dimensões do produto 
9,2x6,1x1,4 Pol (234X155X36mm). 
 
3.109. ROUPEIRO DE AÇO. 
Quantidade: 04 UNIDADES. 
Especificação Técnica: Roupeiro de aço com 10 colunas cada coluna com 4 portas num total de 40 
portas, na cor cinza com chave medindo 40 cm profundidade e  1,93 altura  e 35 cm largura. 
 
3.110. SECADOR DE CABELO 
Quantidade: 8 UNIDADES 
Especificação Técnica: CATEGORIA PROFISSIONAL, Potência (W)1700 Voltagem110V,  jato de 
ar frio, 3 velocidade , 3 temperatura. 
  
3.111. SMART TV 40’’ 
Quantidade: 03 UNIDADES 
Especificação técnica: TELEVISOR – Tipo SMART TV. Tela tipo: LED, tamanho 40” formato 16:9. 
Resoluções suportadas 640x480, 800x600, 1024x768, 1920x1080, 1920x1080i, 1920x1080p, 
1280x720p. Sistema de cores: PAL -M, PAL - N, NTSC. Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, 
H.264, MPE G -4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, M2TS, MP4, MPEG, MPG. Formatos de 
imagem suportados: JPEG, JPG, BMP. Formatos de legenda suportados: SRT, SMI, AAS, SUB. 
Formatos de áudio suportados: MP3, M4A, MPA, AAC, MKA. Conexões traseiras mínimas: 
ENTRADAS: 3 HDMI, 3 USB, Vídeo Componente (Y/Pb/Pr), Ethernet, Vídeo Composto(AV). SAÍDAS: 
ÁUDIO DIGITAL. Conexões laterais: Fone de ouvido, HDMI, Entrada USB. Potência do áudio: 20 W 
ou 10 W x2. Frequência: 120 Hz. Tensão: 110v ou Bivolt. Conexão com internet: Wireless e Ethernet. 
Conversor digital: Integrado. Características adicionais: Controle remoto, pilhas, cabo de força, 
manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses. 
 
3.112. SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 
Quantidade: 62 UNIDADES 
Especificação Técnica: uporte para papel Toalha Interfolhas, de 2 ou 3 dobras injetado em plastico 
polipropileno e composto aditivadomaterial leve e resistente. 
 
3.113. TATAME EM EVA 
Quantidade: 03 UNIDADES  
Especificação Técnica: Em EVA medindo  aproximadamente 3,30 mt de largura x 5,70 de 
comprimento para aula de dança.  
 
3.114 .TECLADO MULTIMIDIA 
Quantidade: 79 UNIDADES 
Especificação Técnica: Teclado multimidia USB cor preto padrão ABNT. 
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3.115. TELA DE PROJEÇÃO 
Quantidade: 08 UNIDADES 
Especificação Técnica: Tripe Retratil, 200x200cm, enrolamento automático por mola e sistema de 
multi parada, ou seja, trava a partir da metade da abertura da tela em qualquer posição (multipoint), 
botão "esticador" do tecido da tela, tecido vinil convencional tipo matte white (acetinado branco, 
trançado duplo, com verso em black out). 01 Tela Tripé Retrátil (Enrolamento automático), peças em 
termoplástico de alta resistência, Estabilizador em barra 3/16 (acabamento zincado); - Ajuste de 
inclinação com correção do efeito trapézio (Keystone), garantia contra defeitos de fabricação é de 12 
(doze) meses. 
 
3.116. TELEFONE SEM FIO 
Quantidade: 37 unidades 
Especificação Técnica: cor preto com base. Identificador de chamadas, Nº de ligações registradas 
20, Expansível até 4 ramais, Conferência de chamadas, Discagem rápida, Agenda telefônica, Ajuste 
no volume da campainha, Funções Redial,  Localizador de fone (Paging), Tempo de conversação: 10 
horas, Tempo no modo de espera: 180 horas, Alcance interno: 50 metros, Alcance externo: 300 
metros, Agenda com 50 entradas. MARCA/MODELO E FOLDER DO FABRICANTE DO 
EQUIPAMENTO. 
 
3.117. TENDA 
Quantidade: 02 unidades 
Especificação Técnica: Gazebo - Tecido: Ráfia, Estrutura: Aço pintado 15,87 mm (5/8") Pé 22,22 
mm (7/8") Dimensões: 3,0 X 3,0 X 2,5 m (L x P x A). 
 
3.118. TERMOMETRO  
Quantidade: 5 UNIDADES. 
Especificação Técnica: Termo Higrometro Digital ( Medidor de unidade Ar ) Temperatura externa e 
interna: Função máxima e mínima. 
 
3.119. TV 50 
Quantidade: 05 und. 
Especificação Técnica: Tela 50°, Led, Wi-Fi integrado, preta, Resolução 1,920 x 1,080, Full HD, 
Conexão HDMI 3, Entrada USB, Entrada PC, Taxa de Atualização 120Hz, Potência Audio 20 RMS, 
Controle Remoto, Timer, Alimentação  AC100-240V 50/60Hz, Entradas Frontais/ Laterais/ Traseiras; 
3 HDMI, 2 USB, 1 entrada componente (Y/Pb/Pr), 1 entrada de vídeo composto (AV), 1 Entrada 
Rede Ethernet (LAN), 1 saída de áudio mini jack, 1 saída de áduio óptico e 2 entradas de RF 
(Terrestre/ Cabo, Garantia 12 meses. 
 
3.120. TV LCD 32 
Quantidade: 17 und. 
Especificação Técnica: Com configurações mínimas: tela widescreen 16:9 formato cinema, 
resolução em pixel: 1366x768, taxa de contraste dinâmico: 35,000: brilho: 450cd/m, VHF/UHF/CATV, 
sintonizador digital SBTVD integrado, sistema de cor tri norma - PAL-M/PAL-N/NTSC, imagem com 
dupla leitura, formato de tela 4:3, panorâmico, cinema, legenda e telcomponentes HD, Alta definição - 
2 entrada HDMI - entrada de áudio e vídeo digital, Entrada para pc Saída de áudio e vídeo,  Saída de 
áudio digital entrada para fone de ouvido, media player - 2 entrada USB idiomas Português, Inglês e 
Espanhol Closed Caption Guia de programação eletrônica relógio, timer on, Off e Sleep timer, media 
player, estero/sap, som surround, potencia de saída de áudio: 20 w rms, voltagem: bivolt. 
 
3.121. TV LCD 46 
Quantidade: 02 unidades 
Especificação Técnica: com configurações mínimas: tela widescreen 16:9 formato cinema, 
resolução em pixel: 1366x768, taxa de contraste dinâmico: 35,000: brilho: 450cd/m, VHF/UHF/CATV, 
sintonizador digital SBTVD integrado, sistema de cor trinorma - PAL-M/PAL-N/NTSC, imagem com 
dupla leitura, formato de tela 4:3, panorâmico, cinema, legenda e telcomponentes HD, Alta definição - 
2 entrada HDMI - entrada de audio e video digital, Entrada para pc Saída de áudio e vídeo,  Saída de 
áudio digital entrada para fone de ouvido, media player - 2 entrada USB idiomas Português, Inglês e 
Espanhol Closed Caption Guia de programação eletrônica relógio, timer on, Off e Sleep timer, media 
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player, estero/sap, som surround, potencia de saída de áudio: 20 w rms, voltagem: bivolt. 
 
3.122. TV LCD 47 
Quantidade: 5 unidades 
Especificação Técnica: com configuraçoes minimas: tela widescreen 16:9 formato cinema, 
resolução em pixel: 1366x768, taxa de contraste dinâmico: 35,000: brilho: 450cd/m, VHF/UHF/CATV, 
sintonizador digital SBTVD integrado, sistema de cor trinorma - PAL-M/PAL-N/NTSC, imagem com 
dupla leitura, formato de tela 4:3, panoramico, cinema, legenda e telcomponentes HD, Alta definição - 
2 entrada HDMI - entrada de audio e video digital, Entrada para pc Saida de audio e video,  Saida de 
audio digital entrada para fone de ouvido, media player - 2 entrada USB idiomas Portugues, Ingles e 
Espanhol Closed Caption Guia de programação eletronica relogio, timer on, Off e Sleep timer, media 
player, estero/sap, som surround, potencia de saida de audio: 20 w rms, voltagem: bivolt. 
 
3.123. VENTILADOR DE PAREDE 50 CM 
Quantidade: 41 UNIDADES 
Especificação Técnica: com Velocidade Contínua 50cm - Grades: aço cromado com tratamento 
anti-ferrugem na cor preta; 
- Hélice: polipropileno natural.Funções Oscilação, Ventilação, Exaustão. MARCA/MODELO E 
FOLDER DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.. 
 
3.124.  VENTILADOR DE PE COLUNA 60 CM  
Quantidade: 12 UNIDADES. 
Especificação Técnica: 60 cm, oscilação para direita e esquerda, inclinado para frente e para trás, 
grade removível para facilitar a limpeza, 127V. 
 
3.125. VENTILADOR TETO 
Quantidade: 28 unidades 
Especificação Técnica: construido com 3 ou 4 pás de aço tratado pintura eletrostatica garras com 3 
parrafusos de fixação conforme normas ABNT com 3 velocidades.  
 
3.126. VIOLAO CORDAS DE NYLON 
Quantidade: 25 UNIDADES. 
Especificação Técnica: Violão Nylon, Tampo: Linden, Faixa e fundo: Linden Tarraxas: Pino grosso 
niqueladas, Braço: Catalpa/Solid Basswood, Escala: Maple Escurecido (Dark Maple), Trastes: 19 em 
Alpaca - Acabamento: Verniz brilhante. 
 
3.127. WEBCAN  
Quantidade: 1 UNIDADE. 
Especificação Técnica: Modelo: 960-000947 – Fotos nítidas-Iluminação automática para melhor 
qualidade de imagem - Microfone integrado para redução de ruídos e com Right Sound - Funciona 
com Skype e chamadas de vídeo em alta qualidade 
- Resolução máxima de 3.0MP - Conexão USB.          
 

4. VALOR DE REFERÊNCIA 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO MEDIDA 
VALOR 

UNTARIO 
TOTAL 

1 1 APARELHO BLUE ARY  UNIDA 299,00 

 R$        
299,00  

2 1 APARELHO PARABOLICO UNIDA 519,50 

 R$        
519,50  

3 31 AR CONDICIONADO 12000 BTUS UNIDA 1830,83 

 R$   
56.755,73  

4 83 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS UNIDA 3262,35 

 R$ 
270.775,05  

5 18 AR CONDICIONADO 30.000 BTUS UNIDA 4899,00 

 R$   
88.182,00  

6 2 AR CONDICIONADO 58.000 BTUS UNIDA 6649,00 

 R$   
13.298,00  
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7 24 
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 
BTUS UNIDA 2671,67 

 R$   
64.120,08  

8 76 
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 
BTUS UNIDA 1562,00 

 R$ 
118.712,00  

9 1 
ARMARIO COM 2 PORTAS 0,56M 
ALTURA X 1,20.M LARGURA UNIDA 978,50 

 R$        
978,50  

10 7 

ARMARIO DE ACO 1,20 X 45X 190 
ALUTRA, 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 

UNIDA 842,50 

 R$     
5.897,50  

11 75 
ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 
1,98X0 0,90X0,40MT UNIDA 735,83 

 R$   
55.187,25  

12 9 
ARMARIO DE COZINHA 0,55 X 1,20 X 
0,30 CM UNIDA 605,83 

 R$     
5.452,47  

13 73 
ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,98 X 
0,9 X 0,40 M  UNIDA 735,83 

 R$     
53.715,59  

14  82 
ARMARIO PARA ESCRITORIO 4 
PRAT. CAP 40KG 198 X 90 X 40 CM UNIDA 735,83 

 R$   
60.338,06  

15 15 
ARMARIO VITRINE 2 PORTAS C/ 
CHAVE UNIDA 1178,00 

 R$   
17.670,00  

16 114 
ARQUIVO AÇO PARA PASTA 
SUSPENSAS COM 4 GAVETAS UNIDA 547,00 

 R$   
62.358,00  

17 4 
BALCAO C/ 02 PORTAS EM MDF MED. 
1,80 X 0,80 X 0,75 METROS UNIDA 1036,67 

 R$     
4.146,68  

18 4 BALCAO C/ 2 PORTAS 3 GAVETAS UNIDA 767,50 

 R$     
3.070,00  

19 4 

BALCAO COM ACO 4 GAVETAS 1 
PRAT 2 PORTAS 

UNIDA 606,75 

 R$     
2.427,00  

20 10 
BALCAO PARA PIA 2 PORTAS 3 
GAVETAS UNIDA 767,50 

 R$     
7.675,00  

21 1 BATEDEIRA PLANETARIA UNIDA 901,67 

 R$        
901,67  

22 24 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS UNIDA 2676,67 

 R$   
64.240,08  

23 02 
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 
LITROS UNIDA 1918,66 

R$ 3.837,32 

24 05 
BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 
LITROS UNIDA 2.465,33 

R$ 12.326,5 

25 30 CADEIRA ALMOFADADA UNIDA 127,71 R$ 3.831,30 

26 241 
CADEIRA FIXA 04 PES ESPUMA 
LAMINADA EM TECIDO UNIDA 197,67 

 R$   
47.638,47  

27 6 CADEIRA PARA CORTE DE CABELO UNIDA 586,48 

 R$     
3.518,88  

28 380 CADEIRA PLASTICA UNIDA 54,67 

 R$   
20.774,60  

29 121 

CADEIRA TIPO EXECUTIVA 
GIRATORIA COM REGULAGEM DE 
ALTURA E ENCOSTO EM TELA COM 
BRAÇO NA COR AZUL, ESTRUTURA 
DE ACO PINTURA EPOXI NA COR 
PRETA UNIDA 363,33 

 R$   
43.962,93  

30 6 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 5 
ENTRADAS P10 UNIDA 799,00 

 R$  4.794,00  

31 10 CAMA DE SOLTEIRO UNIDA 356,00 

 R$     
3.560,00  

32 4 CAMA ESLASTICA UNIDA 4.133,00 R$16.532,00 
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33 7 CAMERA DIGIAL 16.1 MP DSC-H100/B UNIDA 1995,00 

 R$   
13.965,00  

34 06 CAMERA DIGITAL 24.2 MP UNID. 2.893,33 R$ 17.359,98 

35 1 
CARRINHO MARMAZENAGEM CAP 
60KG  UNIDA 169,10 

 R$        
169,10  

36 05 CD PLAYER UNIDAD 180,00 R$ 900,00 

37 3 
CELULAR DESBLOQUEADO DUAL 
CHIP, RADIO FM UNIDA 99,90 

 R$        
299,70  

38 1 CENTTRIFUGA 10KG UNIDA 284,00 

 R$        
284,00  

39 24 CILINDRO ELETRICO 28CM UNIDA 521,00 
 R$        

12.504,00 

40 1 CLIMATIZADOR DE PAREDE UNIDA 5025,00 

 R$     
5.025,00  

41 1 
COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL 
TOPAZ - T-S71 UNIDA 3369,97 

 R$     
3.369,97  

42 3 
COMODA COM GAVETAS E 
SAPATEIRA UNIDA 499,00 

 R$     
1.497,00  

43 84 
CONJUNTO DE 05  LIXEIRAS 
ECOLOGICO  UNIDA 57,01 

R$ 4.788,84 

44 62 
DISPENSADOR DE SABONETE 
LIQUIDO UNIDA 90,00 

 R$     
5.580,00  

45 16 
DIVA PEDIATRICO 1,15 X 0,50 X 0,80 
M UNIDA 763,50 

 R$   
12.216,00  

46 3 
DVD PLAYER USB KARAOKE GAMES 
COM 2 JOYSTICKS E MICROFONE UNIDA 202,50 

 R$        
607,50  

47 85 ESTANTE C/ 5 PRATELEIRAS UNIDA 200,27 

 R$   
17.022,95  

48 5 
ESTANTE DE ACO COM 8 
PRATELEIRAS UNIDA 235,27 

 R$     
1.176,35  

49 20 ESTANTE P/ PARTITURA UNIDA 59,95 

 R$     
1.199,00  

50 20 FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS UNIDA 599,40 

 R$   
11.988,00  

51 1 FOGAO INDUSTRIAL UNIDA 1099,00 

 R$     
1.099,00  

52 02 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS UNIDA 4.113,00 8.226,00 

53 06 FREEZE VERTICAL 246 LTS  UNIDA 1840,00 R$ 11.040,00 

54 3 FREEZE VERTICAL 218LTS  UNIDA 2199,00 
 R$     

6.597,00  
55 05 FORNO INDUSTRIAL A GÁS UNIDA 880,00 R$ 4.400,00 

56 01 FORNO MICROONDAS  UNIDA 457,65 R$ 457,66 

57 28 GELADEIRA 300 LITROS  UNIDA 2213,00 

 R$   
61.964,00  

58 1 GELADEIRA DUPLEX 450 LTS UNIDA 2249,00 

 R$     
2.249,00  

59 3 
GLOBO TERRESTRE 30CM DE DIAM 
RELEVO TERRESTRE, PAISES, ETC. UNIDA 214,50 

 R$        
643,50  

60 3 GUARDA ROUPAS 2 PORTAS UNIDA 239,00 

 R$        
717,00  

61 15 HD EXTERNO UNIDA 459,66 R$ 6.894,90 

62 05 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL T. T. UNIDA 1595,00 R$ 7.975,00 

63 16 IMPRESSORA MULT.   LASER UNIDA 2.915,00 R$46.640,00 

64 71 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 
LASER MONOCROMATICA, UNIDA 1230,00 

 R$   
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COPIADORA/SCANNER/IMPRESSORA 87.330,00  

65 1 JOGO DE SOFA 3 E 2 LUGARES UNIDA 845,50 

 R$        
845,50  

66 2 
LAVADOURA DE ROUPAS SEMI 
AUTMATICA 5KG BRANCA UNIDA 589,00 

 R$     
1.178,00  

67 2 LAVATORIO PARA CABELO UNIDA 550,53 

 R$     
1.101,06  

68 1 LEITOR BIOMETRICO HFDU01-1 UNIDA 534,67 

 R$        
534,67  

69 3 
LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 500W 
5 VELOCIDADES UNIDA 71,00 

 R$        
213,00  

70 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LTS. UNIDA 516,33 

 R$        
516,33  

71 85 LIXEIRA INOX C/ PEDAL UNIDA 211,67 

 R$   
17.991,95  

72 150 LONGARINA 3 LUGARES UNIDA 454,67 
 R$   

68.200,50  

73 10 MAQUINA DE COSTURA UNIDA 899,00 

 R$     
8.990,00  

74 1 MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG UNIDA 2953,83 

 R$     
2.953,83  

75 03 MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KG UNIDA 389,30 

R$ 1.167,90 
 

76 1 
MAQUINA LAVADEIRA DE ALTA 
PRESSAO 1200 WATTS UNIDA 437,50 

 R$        
437,50  

77 1 MESA COM 6 CADEIRAS UNIDA 1069,50 

 R$     
1.069,50  

78 1 MESA DE PEBOLIM UNIDA 1400,00 

 R$     
1.400,00  

79 1 MESA DE TENIS UNIDA 1365,00 

 R$     
1.365,00  

80 2 
MESA INFANTIL MADEIRA - 
COLORIDA UNIDA 1112,00 

 R$     
2.224,00  

81 15 MESA PARA COMPUTADOR EM MDF UNIDA 234,70 R$ 3.520,50 

82 113 
MESA P/ ESCRITORIO C/ 3 GAVETAS 
TAM 140  X 70 X 74 CM UNIDA 443,00 

 R$   
50.059,00  

83 4 

MESA PEDAGOGICA P/ CRIANCAS 
DE 10 MESES COLORIDA C/ 
ACESSORIOS UNIDA 199,50 

 R$        
798,00  

84 20 MESA PLASTICA QUADRADA 04 PES UNIDA 92,67 

 R$     
1.853,40  

85 144 
MICROCOMPUTADOR HD 500 GB, 
MEM. 4GB, CORE I3, MONITOR 18,5" UNIDA 2273,50 

 R$ 
327.384,00  

86 20 MICROFONE SEM FIO UNIDA 599,90 

 R$   
11.998,00  

87 1 MICROONDAS 32 LTS UNIDA 421,50 

 R$        
421,50  

88 9 MONITOR LCD 18.5"  PRETO UNIDA 657,00 

 R$     
5.913,00  

89 76 MOUSE OPTICO USB UNIDA 12,60 

 R$        
957,60  

90 7 MOUSE PS2 OTICO UNIDA 12,60  R$          88,20  

91 193 
NOBREAK 1.200 WATTS, BIVOLT 4 
SAIDAS UNIDA 782,67 

 R$ 
151.055,31  

92 4 NOTEBOOK INTEL CORE I5 UNIDA 2511,00  R$   
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5ªGERACAO 8GB WINDOWS 8.1 10.044,00  

93 30 
NOTEBOOK, HD 500 GB, MEM. 4GB, 
CORE I3, TELA DE LCD 15" UNIDA 2795,00 

 R$   
83.850,00  

94 04 PANELA DE PRESSÃO UNIDA 400,00 R$ 1.600,00 

95 20 PEDESTAL P/ MICROFONE RMV UNIDA 79,90 

 R$     
1.598,00  

96 12 PIA EM ACO INOX 02 CUBA UNIDA 735,00 

 R$     
8.820,00  

97 7 
PROJETOR RESOLUCAO 800 X 600 
SVGA UNIDA 2735,00 

 R$   
19.145,00  

98 10 
PROJETOR RESOLUCACAO 1024 X 
768 UNIDA 3020,00 

R$ 30.200,00 

99 4 PULA PULA COM ANEL REFORCADO UNIDA 2700,00 

 R$   
10.800,00  

100 4 PULVERIZADOR DE COSTAS 20 LTS UNIDA 306,75 R$ 1.227,00 

101 1 
RACK P/ COMPUTADOR EM MDF 
COR CINZA, TAM. 90 X 50 X 75 CM UNIDA 683,33 

 R$        
683,33  

102 1 
RACK PARA TV EM MDF COM 
GAVETAS UNIDA 379,00 

 R$        
379,00  

103 6 REFRIGERADOR 360 LT frost free UNIDA 2713,00 

 R$   
16.278,00  

104 5 REFRIGERADOR DUPLEX UNIDA 1.180,00 R$ 8.900,00 

105 21 RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO UNIDA 1.950,00 R$ 40.950,00 

106 03 ROÇADEIRA A GASOLINA UNIDA 2.200,00 R$ 6.000,00 

107 05 ROTEADOR WIRELLES 750 MBPS UNIDA 696,33 R$ 3481,65 

108 03 ROTEADOR WIRELLES 450 MBPS UNIDA 515,66 R$ 1.546,98 

109 04 ROUPEIRO DE AÇO  UNIDA 3.500,00 R$ 14.000,00 

110 8 SECADOR DE CABELO UNIDA 185,98 

 R$     
1.487,84  

111 
 

3 SMART TV UNIDA 1.700,00 
R$ 5.100,00 

112 62 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UNIDA 106,50 

 R$     
6.603,00  

113 3 TATAME EM EVA  UNIDA 1100,00 

 R$     
3.300,00  

114 79 
TECLADO MULTIMIDIA USB PADRAO 
ABNT UNIDA 45,00 

 R$     
3.555,00  

115 8 
TELA DE PROJECAO RETRATIL DE 
ACIONAMENTO AUTOMATICO UNIDA 738,00 

 R$     
5.904,00  

116 37 TELEFONE  SEM FIO UNIDA 165,07 

 R$     
6.107,59  

117 02 TENDA UNIDA 183,00 R$ 366,00 

118 5 TERMOMETRO HIDR. DIG. INT/EXT. UNIDA 81,00 
 R$        

405,00  

119 5 
TV 50'' LED FULL HD, WIFI - COR 
PRETA UNIDA 2722,67 

 R$   
13.613,35  

120 17 TV LCD 32" BIVOLT UNIDA 1582,15 

 R$   
26.896,55  

121 2 TV LCD 46" BIVOLT UNIDA 3113,33 

 R$     
6.226,66  

122 5 TV LCD/LED 47 UNIDA 3113,33 

 R$   
15.566,65  

123 41 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM UNIDA 242,17 

 R$     
9.928,97  

124 12 VENTILADOR DE PE 60 CM 3 UNIDA 219,00  R$     
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VELOCIDADES 2.628,00  

125 28 VENTILADOR TETO AÇO  3 PAS UNIDA 250,67 

 R$     
4.512,06  

126 25 VIOLAO CORDAS DE NYLON UNIDA 359,45 

 R$     
8.986,25  

127 1 
WEBCAN RESOLUCAO 3.00 MP -- 
MICROFONE INTEGRADO UNIDA 238,67 

 R$        
238,67  

VALOR TOTAL 

R$ 
2.518.846,41 

 
 

5. PRAZO 

5.1 Todos os produtos serão entregues conforme solicitado e a critério das 
Secretarias. 
5.2 As entregas deverão ser efetuadas no prazo máximo de 10 dias (dez dias) após 
o repasse do pedido. 
6. METODOLOGIA 

6.1. Menor preço por item. 
7. QUALIFICAÇÕES DOS PROPONENTES 

7.1. Estar de acordo com os termos do edital. 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Fornecer o objeto ou executar os serviços nas especificações estabelecidas e 
com a qualidade exigida; 
8.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 
direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 
8.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vintee cico por cento) 
do valor contratado; 
8.4. Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de 
licitação. 
8.5.  Demais obrigações e responsabilidades serão especificadas no edital. 
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. A fiscalização, a execução e a observação de prazos contratuais serão 
realizadas pela Secretaria de Contratante. 
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ANEXO IV 
 

(papel timbrado da empresa) 
  
  
PREGÃO Nº _____/________  
 
 
  

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 

   
           Através do presente, credenciamos o (a) 
Sr.(a)........................................., portador(a) do RG n.º..........................e do CPF 
n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo Município de Alta 
Floresta – Estado de Mato Grosso, na modalidade Pregão n.º ___/_____, na 
qualidade de representante  legal,  outorgando-lhe  poderes  para  pronunciar-se  em  
nome  da empresa........................................,  bem  como  formular  propostas,  
ofertar  lances  verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame.  
  

................., ......... de ...................   de 2015. 
  
  
 
 

_______________________________ 
Diretor ou Representante Legal 

 
  
  
 
 
 

(Este documento deverá ser entregue fora do envelope) 
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ANEXO V  
 

NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC 
PESSOA JURÍDICA  

 
 Contrato social da empresa em vigor; 

 Telefone para contato; 

 Alvará de funcionamento – ano atual; 

 Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 

 Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 

 Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal 

(conjunta); 

 Certidão de regularidade do FGTS 

 Conta bancária – pessoa jurídica (banco - agencia/cidade-conta corrente); 

 

 

Observação: Os documentos relativos à efetivação do CRC poderão ser 

encaminhados ao departamento de protocolo do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – 

MT, em cópia simples ou enviados através do e-mail crclicitaaf@hotmail.com. O 

certificado de registrado cadastral somente terá validade enquanto todas as certidões 

nele constantes estiverem validas. Quanto a disponibilização do certificado de 

registrado cadastral, o departamento de licitações realizara os procedimentos em 

conformidade com a lei federal nº 8.666/1993, sendo que, o CRC poderá somente 

ser retirado no Departamento de Licitação. As empresas obrigam-se a apresentar 

todos os documentos relacionados acima, sendo que, a ausência de quaisquer dos 

documentos acima acarretará no indeferimento do cadastro. A análise dos 

documentos para possível confecção de crc será efetuada no prazo de até 

48 (quarenta e oito) horas a partir do protocolo ou data de recebimento 

via e-mail. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 
 

    A (empresa emitente) 
__________________________________ localizada à ____________________, 
com Inscrição Estadual sob nº ____________ e CNPJ sob nº 
______________atesta para os devidos fins que a Empresa 
________________________________________ com Inscrição Estadual sob nº 
____________ e CNPJ sob nº ______________, com sede na 
_______________________, fornece/forneceu os produtos/serviços relacionados  
anexo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 
 
 
 
 

Local e Data 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica 

emitente deste atestado e sua assinatura) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  

DECLARAÇÃO 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da 
lei, que: 

Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com 
redação determinada pela lei 9.854/1999. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 (PESSOA JURÍDICA)  
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ DECLARO, sob as penas da lei que:  

 
 
Que recebi todos os documentos, tenho conhecimento de 
todas as informações e das condições estabelecidas no 
presente edital, bem como concordo com todos os itens 
estabelcidos no referido edital. 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, dia /mês/ano 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 

NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________ e   inscrição   estadual   n°   ____________,    
estabelecida   a_________________________________,    bairro   __________,       
Município   de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, atraves de seu representante legal abaixo assinado, 
com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do 
art. 299 do Codigo Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o 
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no 
edital e termo de referência.  

 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA)  

 
 

NOME DA EMPRESA N° 
CNPJ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________, estabelecida   
a_________________________________, bairro   _______________, Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista 
inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por 
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal.  

  
  

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)  

 
NOME DA EMPRESA N° 

CNPJ 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO. ...................  
LICITAÇÃO N° ................................  

 
 

DECLARAÇÃO 
  
  

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CPNJ n° ______________________________,    estabelecida   
a_________________________________,    bairro   __________,       Município   
de____________________, estado de _____ CEP____________________, atraves 
de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital 
de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 

Atende todos os requisitos de habilitação contidos no referido 
procedimento licitatório.  

  
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  

 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 

 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


