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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRCNICO N° 0132019PEFME-SRP

1.0BJETO
1.1 0 presente Termo de Referencia consiste no REGISTRO DE PRE<;OS VISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;OES DE MATERIAL PERMANENTE PARA
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU.
2.0. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Justifica-se que os materiais permanente destinam-se a atender as necessidades
das diversas secretarias deste municlpio, para o perfeito funcionamento e a regular
execucao das atividades essenciais desempenhadas.
2.1.1. 0 presente termo de referencia e oriundo da solicitacao de despesa procedente
de diversas Secretarias do Municipio, do presente processo administrativo.
2.2. DA JUSTIFICATIVA POR LOTE:
2.2.1- A hcltacao, para a contratacao de que trata o objeto deste Termo de Referencia
e seus Anexos, em lote(s) justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa do objeto, vez que varies fornecedores poderao implicar descontinuidade da
padronizacao, bem assim em dificuldades gerenciais e, ate mesmo, aumento dos
custos, pois a contratacao tern a finalidade de formar um todo unitario. Some-se a isso
a possibilidade de estabelecimento de um padrao de qualidade e eflctencia que pode
ser acompanhado ao largo do fornecimento, o que flea sobremaneira dificultado
quando se trata de diversos prestadores de services ou fornecedores.
2.2.2 - 0 nao parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, § 1 ° , da Lei n°
8.666/1993, neste caso, se demonstra tecnica e economicamente viavel e nao tern a
finalidade de reduzir o carater competitivo da licitacao, visai tao somente, assegurar a
gerencia segura da contratacao, e principalmente; assegurar, nao s6 a mais ampla
cornpeticao necessaria em um processo licitat6rio, mas tarnbem; atingir. a sua
finalidade e efetividade, que e a de atender a contento as necessidades da
Adrninistracao Publica.
2.2.3 - 0 agrupamento dos itens faz-se necessario haja visto a celeridade, economia
de escala, a eflciencia na flscalizacao de contrato unico e os transtornos que poderiam
surgir com a existencia de duas ou mais empresas para a execucao e supervisao do
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service a ser prestado. Assim com destaque para os princf pios da eficiencia
economicidade, e imprescindivel a licitacao por grupo.

e

3. DETALHAMl!NTO DAS ESPECIFICAC,OES E Q.=UANTic.. .=. ::.. ;:..=D=iA~DEc..=.=S~----Este processo sera dividido em LOTES .

... LOTE·1
Item

1

--mcaQlo
Armario de aco com 02
portas - armario de aco
com 02 portas: tranca com
chave e 05 divis6rias.
Medidas: 1,96cm altura x
0,90cm largura x 0,40cm
profundida com variacao de
+/- 5%. Possuir portas com
dobradlcas soldada atraves
de
solda
ponto
eletronicopneumatico
e
pino anelado reforcado
zincado
e
fechadura
ciHndrica do tipo yale com 2
chaves com travamento da
porta, devem ser pintadas
com pintura eletrostatica
liquida (esmalte stntetico)
na
cor
azul;
possuir
puxador
embutido
estampado em toda parte
vertical da porta com
acabamento em perfil pvc
na cor cinza; possuir 4
prateleiras, sendo 3 m6veis
com opcao de regulagem
por cremalheiras de 50 em
50 mm exposta em toda
lateral do armarto, e 1 fixa,
ambas com referees em
"omega" na horizontal em
chapa
de
a90
#26
(0,45mm) laminada a frio
com 4 dobras; possuir kit
de
pes
niveladores
removiveis em poliprooileno

Unld.

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Unid.

28

772,83

21.639,33
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de alto impacto na cor
preto; produto montavel
atraves de sistema de
travas, alavanca e unha,
nao havendo necess~ade
de utllizacao de parafusos.
O produto deve estar em
conformidade com a nr-17,
do rninisterio do trabalho e
normas
abnt
vigentes
atraves de apresentacao de
laudos de conformidade
atestando
ensaios
de
estabilidade, resistencia e
durabilidade.
Garantia
minima de 1 ano.
Armario alto. Dimensoes:
800 x 500 x 1600 mm
(lxpxh) - armario para
escrit6rio com 2 portas na
car cinza - especificacao: :
confeccionado em mdp bp
(15mm)
revestido
por
ambas as faces por uma
folha celul6sica decorativa
ban hada
em
solucao
melaminica
com
acabamento em fita pvc
(poliestireno),
medindo
Oxpxh) 800 x 500 x 1600
mm com variacao de 5%,
contendo
02
prateleira
intern as.
02
portas
confeccionado no mesmo
material do corpo fechadura
cilindrica tipo yale com
sistema articulado contendo
2 chaves, puxador em
polietilenotplastico de alto
impacto) do tipo concha.
Dobradicas de aco com
travas plasticas com garras
que se travam a porta. 0
produto deve estar em
conformidade com a nr-17,
do ministerio do trabalho e

Unid.

100

1.203,17

120.316,67
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normas
abnt
vigentes
atraves de apresentacao de
laudos de conformidade
atestando
ensaios
de
estabilidade, resistencia e
durabilidade.
Garantia
ml nima de 1 ano.
Armario para utensilios de
cozinha descricao: material:
em aco inoxidavel com tres
portas superiores. Medida:
120x30x55. Dirnensoes do
tarnoo: l.120xa.85xp.53.
Arquivo de aco com 4
gavetas - arquivo de ayo especificacao: arquivo de
aco, com 4 gavetas para
pastas suspensas
com
corpo e frente das gavetas
confeccionado em chapa
de aco #26 com hastes
para pastas suspensas em
galvalume
chapa
#20
reforcada pelo sistema de
perfilamento em omega;
canter 6 referees internos
tipo ..z.. ; gavetas montadas
no sistema de dobras
med id as
externas
aproximada de 300mm(a) x
400mm(I) x 470mm (p),
fundo em chapa de aco em
galvalume reforcada pelo
sistema de dobra
em
omega, frente das gavetas
em chapa de a90 #26
(0,45mm) fixados atraves
de parafusos m4, possuir
porta etiqueta estampado
em baixo relevo na parte
superior da gaveta. Possuir
puxador
estampado
(embutido)
em
toda
extensao
superior
da
gaveta com acabamento

o;'~o~

Unid.

1

803,00

803,00

Unid.

28

598,17

16.748,67
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perfil em pvc na cor cinza
cristal.
Reforgo
pelo
sistema de perfilhamento
em "omega", mantendo as
propriedades
do
ago
reforcando a estrutura do
arquivo.
Fechadura
cilindrica do tipo yale com
sistema articulado contendo
2 chaves e com sistema de
fechamento sirnuttaneo das
gavetas mediante tranca;
pintado com pintura liquida
(esmalte
sintetico)
em
estufa a 120 °c, na cor azul.
Medidas: 133x47x57 cm
(axlxp) com variacao de +/5%. 0 produto deve estar
em conformidade com a nr17,
do
ministerio
do
trabalho e normas abnt
vigentes
atraves
de
apresentacao de laudos de
conformidade
atestando
ensaios de estabilidade,
resistencia e durabilidade.
Garantia minima de 1 ano.
Longarina de 04 lugares longarina de 04 lugares,
com assento e encosto
separados; possuir assento
com
estrutura
em
polipropileno
copolimero
injetado
com
espuma
injetada
com curvatura
levemente adaptada ao
corpo revestido em tecido
crepe 100% poliester na cor
verde, com dlmensees de
450mm de largura, 450mm
de profundidade 5mm de
espessura
e
cantos
arredondados, unidos a
estrutura por meio de 04
(quatro)
porcas
(bucha
americana
6x13mm)

Unid.

71

IPI(:~.?;

464,17

32.955,83
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parafusadas e 04 (quatro)
parafusos m6 x 75mm
cabeca phillips para fixacao
em cada assento. A altura
do assento ate a linha do
chao e de 450mm; possuir
encosto com estrutura em
polipropileno
copolimero
injetado
com
espuma
injetada
com
curvatura
levemente adaptada ao
corpo revestido em tecido
crepe 100% poliester na cor
azul, com dirnensoes de
460mm de largura por
460mm de altura, com
espessura de 5mm e
cantos arredondados com
capa de protecao em
polipropileno injetado em
alta pressao na cor preta,
dispensando a utilizacao de
perfis
de
pvc
para
acabamento das bordas; a
estrutura de sustentacao do
assento e encosto e
atraves de chapa a90 de
2.5mm de espessura da
parede com furacao para
acoplar-se ao assento e
encosto juntando-se com a
estrutura de sustentacao
dos assentos atraves de
abracadeira em formato de
"u", sem utiiizacao de solda,
em tubo I de sustentacao
de formato retangular, cuja
medida minima e de 70 x
30, com as extremidades
seladas
por meio de
tampoes
injetados
em
polipropileno. Possuir 02
pes formado por travessas
de tubo de a90 retangular
20x40mm com parede de
1.5mm
de
espessura
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revestida
em
sua
extremidade por capa em
polipropileno
copolfmero
injetado . T odos os tubos
de
aco
utilizados
na
montagem desta longarina
passam por um processo
de banhos decapantes e de
fosfatizacao e posterior
pintura com tinta ep6xi a
p6, evitando oxidacao e
com um 6timo acabamento
superficial.
A
distancia
entre um assento e outro e
de 1 OOmm e a altura do
assento ao chao e de
450mm. A largura total da
longarina deve ser de
1700mm aproximadamente.
Certificado pelo inmetro.
Mesa com duas gavetas mesa com duas gavetas
medindo
1200mmx600x750mm
na
cor azul. Com tampo e
corpo
rnacicos
confeccionados em mdp de
15mm revestido por ambas
as faces por uma folha
celul6sica
decorativa
banhada
em
solucao
melaminica fixada atraves
de um processo industrial
de
prensa
de
baixa
pressao. Acabamento com
fita de borda colado por
centro de usinagem pelo
sistema hotmelt na cor
cinza. Possuir gaveteiro
aereo com 2 gavetas
confeccionado
todo em
mdp com acabamento em
fita abs, possuir fechadura
cilindrica tipo yale com
chaves, botijao, e lingueta;
possuir puxadores tipo alca

Unid.

106

257, 17
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em polietileno de alto
impacto; possuir pe fixo tipo
"h" com estrutura em a90
industrial com tratamento
anticorrosao atraves da
fosfatizacao inorqanica e
revestimento pelo sistema
epoxi-p6 curado em estufa
na cor cinza e entre elas
almofada em mdp de 15
mm na mesma cor do
tampo; possuir ponteiras
oblongas
com
sapatas
niveladoras.
O
produto
deve
estar
em
conformidade com a nr-17,
do mmisterlo do trabalho e
normas
abnt
vigentes
atraves de apresentacao de
laudos de conformidade
atestando
ensaios
de
estabilidade, resistencia e
durabilidade.
Garantia
minima de 1 ano.
Biro com tres gavetas e
chaves
mesa
reta
medindo (a x I x p}
740mmx1200mmx600mm
na cor azul. Com tampo e
corpo
rnacicos
confeccionados em mdp de
15mm
revestido
em
melaminica fixada atraves
de processo industrial de
prensa de baixa pressao.
Acabamento com fita de
borda colado por centro de
usinagem pelo sistema
hotmelt na cor cinza.
Possuir gaveteiro aereo
com
2
gavetas
com
acabamento em fita abs,
possuir fechadura cilindrica
tipo yale com chaves,
botiiao, e lingueta; possuir
puxadores tlpo alca em

Unid.

72

499,67

35.976,00
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polietileno de alto impacto;
possuir pe fixo tipo "h" com
estrutura em a90 industrial
com
tratamento
anticorrosivo atraves da
fosforizacao inorqanica e
revestimento pelo sistema
epoxi-p6 curado em estufa
na cor cinza e entre elas
almofada em mdp de 15
mm na mesma cor do
tampo; possuir ponteiras
oblongas
com
sapatas
niveladoras. Produto deve
atender as exiqencias da
norma regulamentadora nr17.3(mobiliario para postos
de trabalho) do rninisterio
do trabalho e do emprego
atraves de apresentacao de
laudos tecnlcos junta a
proposta
de
precos
emitidos
por
orqaos,
fundacoes, autarquias do
poder
publico
ou
laborat6rios de certiflcacao
pubticos, acreditados pelo
inmetro, atestado que o
produto
atende
as
exigencias da nr-17. Sob
pena de desclassificacao.
Cadeira monobloco branca
sem
brace
cadeira
monobloco branca sem
brace. Deve ter estrutura
resistente produzida com
materia-prirna

100%

virgem, de alta qualidade.
Ser aditivado com anti-uv,
resistente aos raios solares;
possuir design moderno e
confortavel.
Suporta peso
de ate 120 kg; dirnensoes
aproximadas de ( a x I x p)
90 x 40 x 50 cm. Possuir
certificacao do
inmetro,

Unid.

s

o DE 1../.

350

30,50

10.675,00

fo

~1·pu
~

SEGUINDO AVANCANDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

9

10

conforme portaria 213/07 e
norma da abnt nbr 14776.
Cadeira monobloco branca
com
brace cadeira
monobloco branca com
brace. Deve ter estrutura
resistente produzida com
rnateria-prirna
100%
virgem, de alta qualidade.
Ser aditivado com anti-uv,
resistente aos raios solares;
possuir design moderno e
confortavel.
Suporta peso
de ate 120 kg; dirnensoes
aproximadas de (a x I x p)
80 x 55 x 55 cm. Possuir
certitlcacao
do inmetro,
conforme portaria 213/07 e
norma da abnt nbr 14776.
Cadeira
secretaria
executiva base girat6ria cadeira secretaria executiva
base
girat6ria,
com
regulagem
de
altura,
encosto reclinavel, assento
e encosto com estrutura em
madeira
compensada
multilaminada prensada de
12 mm de espessura; com
espuma
anatornica
de
poliuretano flexivel injetada
com densidade minima de
50 mm, revestido em tecido
na car azul , com satiencia
para perfeito apoio da
reqiao lomba; assento e
encosto
com
bordas
frontais
e
laterais
arredondadas; capas de
protecao e acabamento do
assento e encosto em
polipropileno injetado em
alta pressao na cor preta,
dispensando a utilizacao de
perfis
de
ovc
para

Unid.

800

36,45

29.160,00

Unid.

78

336, 12

26.217,62
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acabamento das bordas;
dimens6es minimas de
encosto
(mm):
450
extensao vertical x 450
largura x 70 espessura
minima da espuma na
saliencia para apoio da
regiao lombar; dimens6es
de assento (mm): 470
profundidade
(de
superficie) x 470 largura x
70
espessura
minima
predominante da espuma;
assento
e
encosto
interligados atraves
de
lamina de a90 de no
rrururno
80mm
de
espessura revestida com
capa de poliretano injetado
na cor preta Possuir
mecanismo com flange com
furacao universal em chapa
de a90 carbono para
referee
estrutural
sob
assento,
possibilitando
ajuste e travamento em
rnultiplas
posicoes
de
inclinacao e altura do
conjunto de assento e
encosto, possibilita tambern
ajuste
de
altura
da
superficie do assento por
meio de acionamento de
alavancas
excentricas:
extensor do encosto em
tuba de a90 carbono de
secao oblonga; conjunto
rnecanico do espaldar com
acabamento
em
termoplastico injetado na
cor preto para perfeita
harmonia
estetica
em
contraposicao com a capa
de protecao do encosto;
ajuste
de
altura
da
su erficie
do
assento

~I.PU
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acionado
por
pistao
pneumatico com cu rso de
100
mm
com
capa
protetora telesc6pica de
tres estaqios revestida em
termoplasfico:
base
girat6ria arcada de cinco
hastes
em
material
terrnoplastico injetado que
deve apresentar d iametro
minimo de 600 mm, cinco
rodizios
duplos
em
poliuretano anti risco com
diarnetro de rolamento de
50 mm, com eixo usinado;
bracos
requlaveis
internamente com alma em
aco, sistema de regulagem
de altura em no minimo 03
posicoes, acionados por
botao
ou
gatilho,
carenagem em poliestireno
na cor preta; obs: toda
estrutura metalica recebe
tratamento de desengraxe,
decapagem e fosfatizacao
antiferrugem pintada com
tinta ep6xi-p6 na cor preta.,
com 12 meses (1 ano), no
minimo, de garantia contra
vicios
ou defeitos
de
fabricacao. 0 produto deve
estar em conformidade com
a nr-17, do mlnlsterio do
trabalho
atraves
de
apresentacao de relat6rio
de conformidade emitido
por laborat6rio credenciado
junto ao inmetro atestando
ensaios de estabilidade,
reslstencia e durabilidade
de acordo com a norma da
nbr. Garantia minima de 1
ano.
Cadeira fixa auxiliar sem
braces estofada modelo -

Unid.

94

11

,'?-O DE l;C'

122,00

02,

11.468,00

)...

, o

SEGUIN DD AVANCANDO

DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPl ~~
i

cadeira fixa auxiliar sem
braces estofada modelo
secretaria; com base fixa
04 pes am aco, solda mig,
pintura eletrostatica ep6xi
p6 com tratamento anti
ferrugem e sapatas anti
deslisantes,
assento
e
encosto
em
madeira
coberto
em
espuma
injetada de no minimo
35mm revestido em tecido j
serrano,
possuindo
acabamento em perfil de
borracha
grampeada
pneumaticamente; [uncao
assento e encosto tubular
coberto
por
sanfona
1----~Di.:. . l=a~st.:c..ic:
. ...:...Na
. .cor
: a.:c.. preta_..;,;,·---i-----+-----+------t--------1
Cadeira
diretor
base
girat6ria, com regulagem de
- cadeira diretor base
girat6ria, com regulagem de
altura, encosto reclinavel,
com braces requlaveis em
3 posicoes, espaldar medio,
assento e encosto com
estrutura
em
madeira
compensada multilaminada
prensada de 12 mm de
espessura; com espuma
anatOmica de poliuretano
14
flexivel
injetada
com
Unid.
12
densidade minima de 70
mm, revestido em tecido na
cor azul, com saliencia para
perfeito apoio da regiao
lomba; assento e encosto
com bordas frontais e
laterais
arredondadas;
capas de protecao
e
acabamento do assento e
encosto em polipropileno
injetado em alta pressao na
cor preta, dispensando a
utilizacao de perfis de pvc

S.
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para
acabamento
das
bordas;
dirnensoes
mf nimas de encosto (mm):
450 extensao vertical x 450
largura x 70 espessura
mmrma da espuma na
saliencia para apoio da
regiao lombar; dimensoes
de assento (mm): 470
profundidade
(de
superficie) x 470 largura x
70
espessura
ml nima
predominante da espuma;
assen to
e
encosto
interligados
atraves
de
lamina de a90 de no
ml nimo
80mm
de
espessura revestida com
capa de poliretano injetado
na cor preto.
Possuir
mecanismo com flange com
furacao universal em chapa
de a90 carbono para
reforco
estrutural
sob
assento,
possibilitando
ajuste e travamento em
rnultlplas
posicoes
de
incllnacao e altura do
conjunto de assento e
encosto, possibilita tarnbern
ajuste
de
altura
da
superficie do assento por
meio de acionamento de
alavancas
excentncas:
extensor do encosto em
tubo de a90 carbono de
secao oblonga; conjunto
rnecanlco do espaldar com
acabamento
em
termoplastico injetado na
cor preto para perfeita
harmonia
estetlca
em
contraposicao com a capa
de protecao do encosto;
ajuste
de
altura
da
su erffcie
do
assento
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acionado
por
pistao
pneumatico com curso de
100
mm
com
capa
protetora telesc6pica de
tres estaqlos revestida em
termoplastlco:
base
girat6ria arcada de cinco
hastes
em
material
termoplastlco injetado que
deve apresentar d iametro
minima de 600 mm, cinco
rodizios
duplos
em
poliuretano anti risco com
diarnetro de rolamento de
50 mm, com eixo usinado;
braces
requlaveis
internamente com alma em
aco, sistema de regulagem
de altura em no minima 03
posicoes, acionados por
botao
ou
gatilho,
carenagem em poliestireno
na cor preta; obs: toda
estrutura metatica recebe
tratamento de desengraxe,
decapagem e fosfatizacao
antiferrugem pintada com
tinta ep6xi-p6 na cor preta.,
com 12 meses (1 ano), no
minima, de garantia contra
vicios
ou defeitos
de
fabricacao. O produto deve
estar em conformidade com
a nr-17, do rninisterio do
trabalho
atraves
de
apresentacao de relat6rio
de conformidade emitido
por laborat6rio credenciado
junta ao inmetro atestando
ensaios de estabilidade,
resistencia e durabilidade
de acordo com a norma da
nbr. Garantia minima de 1
ano.
Cadeira polipropileno fixa com
estrutura
tubular,
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assento e encosto em
polipropileno.produto deve
atender as exigencias da
norma regulamentadora nr17.3(mobiliario para pestos
de trabalho) do ministerio
do trabalho e do emprego
atraves de apresentacao
certificado da abnt ou laudo
de conformidade junta a
proposta
de
precos
atestando
ensaios
de
estabilidade, resistencia e
durabilidade emitidos por
6rgaos,
fundacoes
ou
laborat6rios de certificacao
publicos
ou
privados,
creditados pelo inmetro de
acordo
exigencias
da
norma regulamentadora nr17.3.
Sob
pena
de
desclaesificacao.
Estante de aco de 6
prateleiras reforcadas estante de aco de 6
prateleiras reforcadas com
as
seguintes
caracteristicas: prateleiras
em chapa de aco # 26 com
dobras
4
dobras
perpendiculares
sen do
duplas nas laterais e triplas
nas partes frontais e
posteriores
(6
dobras
perpendiculares 90°); as 04
colunas confeccionadas em
chapa de aco # 20
(0,90mm)
medindo
2000mm de altura dobra
perfilada em "I" de 30x30
mm com 40 regulagens de
altura em furacao oblonga
possibilitando
um
regulagem
e
um
travamento mais eficaz das
prateleiras; reforcos omega

Unid.

70

232,82

16.297,63
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na
parte interna
das
prateleiras medindo 13 X
50 X 900mm com 4 dobras;
acompanha 48 parafusos
com porcas sextavadas
zincadas de Y..
X X;
acompanhar
pes
tipo
sapatas
em
"I"
em
polipropileno resistente com
recorte
central
possibilitando encaixe nas
colunas; acabamento da
estante
(coluna
e
prateleiras)
em
pintura
liquida (esmalte sintetlco)
com camada de 30 a 40
microns com secagem em
estufa a 120 °c, na cor
cinza; dimensoes:
alt 2000mm
larg. 920mm
prof. 300mm. 0 produto
deve
estar
em
conformidade com a nr-17,
do ministerio do trabalho e
normas
abnt
vigentes
atraves de apresentacao de
laudos de conformidade
atestando
ensaios
de
estabilidade, resistencia e
durabilidade.
Garantia
minima de 1 ano.
Gaveteiro volante com 3
gavetas. Dirnensoes: 402 x
500 x 600 (lxpxh) gaveteiro
volante
especftcacoes:
gaveteiro
volante para complemento
de mesa com 03 gavetas e
rodlzioscorpo
100%
madeira melaminica com
bone de 25mm, gaveteiro
com
corredicas
telesc6picas de 35mm alta
capacidade
de
carga,
tranca lateral e integral,
ouxadores
prata

iFls
00

Unid.

465

649,97
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metalizados,
corredicas
montadas na lateral com
guia de rolagem dupla e
independente, medidas 402
x 500 x 600 (lxpxh). Cor
cinza, acabamento em abs.
Garantia minima de 01 ano.
Mesa plastica quadrada mesa plastica quadrada
16

eslfe~ificac;oeds: d
mesa
p astica qua ra a, na cor
branca, medindo 70 x 70

:t.v'~
oc l/S

0Fls.

o

Rub c~

Unid.

70

62, 10

4.347,00

Unid.

6

228,37

1.370,24
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Mesa
para
microcomputador - mesa
para microcomputador com
tampo
e
corpo
macicos
confeccionados
em mdp de 15mm revestido
por ambas as faces por
uma
folha
celul6sica
decorativa banhada em
solucao melaminica fixada
atraves de um processo
industrial de prensa de
baixa pressao. Acabamento
com fita de borda colado
por centro de usinagem
pelo sistema hotmelt na cor
cinza. Possuir porta teclado
medindo 600 mm (I) x 250
mm (p) fabricado em mdp
de 15mm na cor cinza que
deslize atraves de trilho
corredica com roldanas de
nylon; possuir porta cpu
acoplado a mesa medindo
200(1)x400mm(p);
pe fixo
tipo "h" com estrutura em
aco
industrial
com
tratamento
anticorrosao
atraves
da fosfatizacao
inorqanica e revestimento
pelo
sistema
epoxi-p6
curado em estufa na cor

~

I
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cinza e entre elas almofada
em mdp de 15 mm na
mesma cor do tampo;
possuir ponteiras oblongas
com sapatas niveladoras;
produto deve atender as
exigencias
da
norma
regulamentadora
nr17.3(mobiliario para postos
de trabalho) do mlnlsterlo
do trabalho e do emprego
atraves de apresentacao de
laudos tecnicos junto a
proposta
de
precos
emitidos
por
6rgaos,
fundacoes, autarquias do
poder
publico
ou
laborat6rios de certificacao
publicos, acreditados pelo
inmetro, atestado que o
produto
atende
as
exigencias da nr-17.
Mesa para refeit6rio 1 O
lugares mesa
para
refeit6rio 10 lugares especiflcacoes: mesa para
refeit6rio, banco com base
em aco com assento em
madeira , mesa em madeira
solta, pintura da base
sempre epoxi, medidas.
0,80mx1 ,40mx0,70m.
Mesa com 04 cadeiras conjunto de mesa com 04
cadeiras, com tampo em
granito. Dlrnensoes mesa
0,58x0,77x0,98
,aproximadas das cadeiras:
(a x I x p) 0,43x 0,96 x
0,43cm.
Mesa
em
angular.
Dimensoes: 1200 x 1200 x
600 x 600 x 740 mm
(lxpxlxpxh) - mesa em
annular

-

especificacoes:

~~o DE l10

"

(I}

2:

=~

\~..)

0Fls.y

o ~

~~

-o
lo)
~

Rull)'ical/'
~

Unid.

50

804,67

40.233,33

Unid.

5

848,20

4.241,00

Unid.

26

779,97

20.279,13
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com painel, dlmensoes
aproximadas: 1200 x 1200
x 600 x 740 mm, produzido
em madeira melaminica de
25mm,
sapatas
anti
deslizantes
em
polipropileno,
borda de
borracha 180° anti impacto
montado
por
sistema
clavilha rasgo e encaixe
interno formato de flecha,
pes em mesmo material do
tampo e painel. Cor cinza,
qarantia minima de 01 ano.
Armario baixo. Dimensoes:
800 x 500 x 740 mm (lxpxh)
- armario baixo com 02
portas e chaves, prateleira
interna, medidas externas
800 x 500 x 740mm, cor
cinza. Confeccionado em
chapa de mdp 15mm,
revestimento em ambas as
faces com bordas em pvc.
Acabamento
perfeito,
tecnologia de fabricacao.
M6vel confeccionado em
mdp
(medium
density
particle board - chapa de
particulas
de
media
densidade) na espessura
de 15mm com revestimento
em laminado melaminico
bp (baixa pressao) de alta
reslstencla
com
encabecamento com fita de
borda
de
2mm.
Encabecamento de bordas
feito
por
centro
de
usinagem com perfil de pvc
instalado
pela
sistema
hotmelt a 180°c. Garantia
minima de 01 ano.
Armario
extra
alto.
Dimensoes: 800 x 500 x

Unid.

45

658,33

29.625,00

Unid.

35

1.555,17

54.430,83
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2100 mm (lxpxh) - tam po
confeccionado em fibra de
madeira aglomerada de
media densidade (mdp)
com 40 mm de espessura.
Acabamento em ambas as
faces,
com
laminado
melaminico
de
baixa
pressao (bp), com e-1:
norma
europeia
que
identifica os palneis com
baixa
ernissao
de
formaldeido, o mesmo e
produzido com sistema de
engrossuramento
com
pinos em a90 zincado 35
mm (compr.) X 1 mm (esp.)
Para fixacao das travessas,
sendo assim as travessas
sao encabecadas com fita
borda pvc 0,45mm em
todos os topos aparentes.
O tampo e encabecamento
em todos os topos com fita
borda pvc 1 mm. Corpo em
mdp 15 mm de espessura,
encabecarnento nos topos
aparentes com fita borda
pvc 0,45mm, portas em
mdp 15 mm de espessura,
em todos os topos com fita
borda pvc 0,45mm, todos
revestidos com laminado
melaminico
de
baixa
pressao (bp) em ambas as
faces. Portas dotadas de
dobradicas caneco 035 em
a90
estampado
com
abertura de 110°, contendo
06 dobradicas, 03 em cada
portas,
fechadura
com
travamento na porta direita.
Puxador
alca
em
polipropileno injetado com
acabamento
em
prata
crome. Niveladoras de piso

~I.P.Y
~
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em polipropileno injetado e
haste
metalica
com
regulagem para o m6vel
tanto internamente como
externamente.
Composto
por 3 prateleiras internas,
sen do
02
prateleiras
moveis com possibilidade
de regulagem e uma
prateleira fixa. Dlrnensoes:
800 x 500 x 2100 mm; cor:
cinza, garantia minima de
01 ano.
Mesa de reuniao redonda.
Dimensoes: 1200 x 740 mm
produzida
em
mdp
envolvido com fita 1 mm,
tampo: mdp 25 mm, painel:
mdp 25 mm, pes painel:
mdp
25mm,
ponteiras
internas. Na cor cinza,
qarantia minima de 01 ano.
Mesa de reuniao semioval.
Dimensoes: 2000 x 1100 x
740 mm - mesa de reuniao
semi oval, tampo em mdp
25mm, pe painel de mdp
25mm, fita de borda, possui
sapatas com regulagem de
altura, cor: cinza, garantia
minima de 01 ano.
Mesa linear. Dirnensoes:
1200 x 600 x 740 mm
(lxpxh) - mesa linear para
escrit6rio, tampo em mdp
40mm, laterais em mdp
25mm, painel frontal em
mdp 15mm, na cor cinza,
sistema de montagem de
parafuso mini-fix, material
em mdp, garantia minima
de 01 ano.
Mesa linear. Dlrnensoes:
1400 x 600 x 740 mm
(lxoxh) - mesa linear para

Unid.

13

658,33

8.558,33

Unid.

10

832,00

8.320,00

Unid.

38

520,50

19.779,00

Unid.

380

564,17

214.383,33
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escrit6rio, tampo em mdp
40mm, laterais em mdp
25mm, painel frontal em
mdp 15mm, na cor cinza,
sistema de montagem de
parafuso mini-fix, material
em mdp, garantia minima
de 01 ano.
Batcao reto. Dirnensoes:
1400 x 800 x 1100 mm
(lxpxh) - tampo em mdp
27
com revest. Melaminico Unid.
21
1 207 67
25 361 00
40mm, painel lat. 25mm,
·
'
·
'
painel frontal 1 Smm, borda
pvc, na cor cinza, garantia
minima de 01 ano.
Total Estimado para o Lote 1 R$ 1.097.725,44 (um milhao, noventa e sete mil,
setecentos e vinte e cinco reais e auarenta e auatro centavos)

Item

1

2

Especlfica~o
Tela para projecao - tela
para projecao 180 x 180 m
portatil, com acionamento
manual, formato quadrada
1: 1 matte white (branco
opaco) com bordas pretas
para
perfeito
enquadramento
da
imagem, estrutura e a90
carbono,
pintura
eletrostatica
resistente a
riscos e corros6es, estojo
na cor preta, poste central
de sustentacao e pe com
superficie pintada de alta
resistencia,
assegurando
maior
qualidade
e
durabilidade,
altura
aproximada
do
tripe
510mm.
Fragmentador de papel
com cesto 12 folhas de
(750) - fraomentador
de

I

Unid.

Quant

ValorUnit

ValorTotal

Unid.

7

777,60

5.443, 18

Unid.

9

810,94

7.298,46
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papel
com
cesto,
fragmenta ate 12 folhas de
(75g) de uma s6 vez,
tarnbem fragmenta cartao
de credito e cd's. Botao
liga/desliga, possui trava de
seguranc;a
para
evitar
acidentes. Cor preta . Corte
capacidade 12 folhas de
uma s6 vez. Tamanho
6mm. Capacidade maxima
de papeis
12 folhas.
Largura das tiras 6mm.
Folha de papel 75 g/m2•
Sensor de papel mecanico
sim. Reversao manual no
botao. Portatil nao chave de
selecao fragmentador de
papel com cesto, fragmenta
ate 12 folhas de (75g) de
uma s6 vez,
tambem
fragmenta cartao de credito
e cds. Botao liga/desliga,
possui trava de seguranc;a
para evitar acidentes. Cor
preta tipo de fragmentadora
papel de uso dornestico
papel para escrit6rio cd e
dvd; cartao de credito,
lmpressora multifuncional
com bulk ink original do
fabricante e wi fi - colorida
funcoes do impressora I
copiadora I scanner, com
tecnologia de impressao
jato de tinta; velocidade
irnpressao de no minimo 33
ppm
com resolucao de
irnpressao de 5760 x 1440
dpi ; interface usb 2.0 e wifi;
irnpressao duplex; possuir
funcoes de email print,
google cloud print
e
permite imprimir de um
iphone/ipod
touch/ipad;
resolucao do scanner de

Unid.

36

1.862,67

-;;

1

1

~ _li.

67.056,00
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600 x 1200 dpi;
equipamento
devera
acompanhar
tanque de
tinta original do fabricante
da impressora com 04 refil
(1 refil preto; 1 refil ciano; 1
I refil magenta: 1 refil
amarelo) de 70 ml cad a
com
capacidade
de
impressao de 6500 paginas
colorido e 4000 paginas
preto e branco. Garantia de
1 ano.
lmpressora multifuncional
laser de grande porte impressora multifuncional
laser de grande porte com
as
seguintes
especificayOes:tecnologia
de
irnpressao
laser
eletrofotoqratlco , possuir
display
touchscreen
colorido de no minima 3,7";
velocidade de irnpressao de
42 ppm; resolucao de 1200
x 1200 dpi; velocidade do
processador
500
mhz;
mem6ria padrao 512 mb
mem6ria;
possuir
72.387,48
3.290,34
22
irnpressao frente e verso
Unid
4
(duplex)
autornatico:
possuir
interface
de
cornunicacao atraves de
rede 10/100 ; possui ciclo
mensal minimo de 50.000
paqinas mes; capacidade
padrao da bandeja de
papel de 500 folhas e
bandeja multiuso de 50
folhas; capacidade de salda
do papel 150 folhas (de
face para baixo); tamanhos
do papel: a4, carta, b5 (iso),
a5, a5 (landscape), b6 (iso),
a6, executive; gramatura de
a el bandeja oadrao:
60 a
'--~~-L...1.-'-~~~-=--=-=-~~~~-1--~~~-1_~~~--'~~~~---'
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160
g/m2;
possuir
alimentador autornatico de
papel
de
50
folhas;
amptiacao I reducao 25% 400%; tamanho do vidro de
exposicao oficio a4; permite
copia sem uso do pc,
permite agrupamento de
c6pias (2 em 1 ); permitir a
utilizac;ao de tirar c6pia no
modo duplex automatica;
permitir diqitalizacao color e
mono; resolucao 6ptica do
scanner 600 x 1200 dpi,
resolucao interpolada 19200
x
19200 dpi;
possuir
entrada usb e para cartao
sd;permitir
diqitalizacao
para email, pc, arquivo, ftp,
servidor de email e usb
(pen drive; possuir funcao
de fax dom 33,6kbps e com
velocidade de diqitalizacao
de 20 spm com opcao de
discagem
rapido
armazenado na
pr6pria
impressora:~;-----~----1-----+---------1-----i
Microcomputador
processador core i5 processador i5 da sexta
gerac;ao com 2. 7 ghz e no
mfnimo 6 mb de cache;
unidade de disco rigido (hd)
interno com capacidade
mf nima de 500 gb com
velocidade de 7200 rpm
sata iii 3,5"; mem6ria ram
Unid.
tipo ddr4 com no minimo 8
(oito) gbyte de 2133 mhz,
com
posstbilidade
de
irnplernentacao
da
tecnologia dual channel e
expansao para ate 64
(sessenta e quatro) gbyte;
possuir quatro slot dimm;
uma unidade de dvd-rw

'c;;'
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3.052,53
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interna, compativel com
todos padroes de midia
(dvd+r/rw, double layer, cdr/rw; placa rnae devera ser
projetada e desenvolvida
sob orientacao do mesmo
fabricante do equipamento
ofertado e devera possuir
no mfnimo quatro interface
tipo serial ata ii de 6.0
gigabytes/segundo
ou
superior,
que
permita
gerenciar as unidades de
disco rigido, unidade leitora
de midia 6ptica e outros
componentes que poderao
vir a ser instalados; possuir
no minimo 10 (dez) portas
usb sendo 06 (seis) 3.0 e
04 (quatro) 2.0; possuir
uma pci express 1 x, uma
pci express 16x; uma pci
normal (antiga); uma line
out (audio e tone de
ouvido),
uma
line
in
(microfone); uma vga, uma
hdmi, uma dvi (saida); duas
ps/2, uma rj-45; possuir
placa de video; possuir
quatro slots de mem6ria
ddr4 com suporte para ate
64gb de 2133 mhz dual
channel;
rede
gigabit:
10/100/1000; gabinete slim,
reversivel com tecnologia
tool less (possibilita acesso
aos componentes internos
tipo hd, unidade de dvd,
placas pci e memora sem
necessidade
de
ferramentas
e
parafusos),com fonte de
alirnentacao com potencia
de no minimo 300 w de pcf
ativo de 80% de eficiencia
ener etica: ossuir em sua

IPU
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MUNICIPAL

SEOUINDD AVAN~ANDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 19

I

I

"'

parte frontal 4 usb e audio
frontal, possuir os seguintes
itens de sequranca: chip de
criptografia
tpm
2 0,
abertura para trava tipo
kensington,
anilha para
cadeado e sensor de
intrusao que protege contra
violacao do hardware; o
computador
deve
acompanhar teclado padrao
abnt-2,
com todos os
caracteres
da
lingua
portuguesa, inclusive "y";
com no minima 104 teclas;
possuir
mouse
com
conector padrao usb 2.0;
acompanhar cabos, guia
rapido
de
mstalacao,
licenca original microsoft
windows
8
profissional
instalada com selo de
autenticidade fixado no
gabinete,
office trial e
antivirus gratis por 1 ano.
Possuir
as
seguintes
certificacoes:

6

compatibilidade
eletromagnetica iec 61000,
e cispr24; sequranca do
usuario: iec 60950; de
ruido: iso 7779 e 9296; e de
eflciencia
enerqetica:
80plus;
garantia:
o
fabricante do equipamento
devera possuir atendimento
da assistencia tecnica por
um prazo de 12 (doze)
meses.
Microcomputador
profissional desktop tipo 2 microcomputador
profissional desktop tipo 2
com confiquracao minima:
processador i3
sexta
era ao com 3.7 hz e no

Unid.

48

2.938,83

141.064,00
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minima 3 mb de cache;
unidade de disco rigido (hd)
interno com capacidade
minima de 500 gb com
velocidade de 7200 rpm
sata iii 3,5"; mem6ria ram
tipo ddr4 com no minima 4
( quatro) gbyte de 2133
mhz, com possibilidade de
implementacao
da
tecnologia dual channel;
permitir expansao para ate
64 (sessenta e quatro)
gbyte; uma unidade de dvdrw interna, compativel com
todos padroes de midia
(dvd+r/rw, double layer, cdr/rw; placa rnae devera ser
projetada e desenvolvida
sob orientacao do mesmo
fabricante do equipamento
ofertado e devera possuir
no minima quatro interface
tipo serial ata ii de 6.0
gigabytes/segundo
ou
superior,
que
permita
gerenciar as unidades de
disco rigido, unidade leitora
de
midia
6ptica
especificada
e
outros
componentes que poderao
vir a ser instalados; possuir
no minima 10 (dez) portas
usb sendo 06 (seis) 3.0 e
04 (quatro) 2.0; possuir no
minima 04 usb na parte
frontal; possuir uma pci
express
1 x,
uma
pci
express 16x;
uma pci
normal (antiga); uma line
out (audio e tone de
ouvido),
uma
line
in
(microfone); uma vga, uma
hdmi, uma dvi (saida); duas
ps/2, uma rj-45; possuir
laca de video de 1 . 5 b no

Cl)

minimo; possuir quatro
slots de mem6ria ddr4 com
suporte para ate 64gb de
2133 mhz dual channel;
rede gigabit: 10/100/1000;
gabinete slim, reversivel
com tecnologia tool less
(possibilita acesso aos
componentes internos tipo
hd, unidade de dvd, placas
pci
e
memora
sem
necessidade
de
ferramentas
e
parafusos),com fonte de
alimentacao com potencia
de no minimo 300 w de pcf
ativo de 80% de eficiencia
enerqetica; possuir em sua
parte frontal 4 usb e audio
frontal, possuir os seguintes
itens de sequranca: chip de
criptografia
tpm
2.0,
abertura para trava tipo
kensington,
anilha para
cadeado e sensor de
lntrusao que protege contra
violacao do hardware; o
computador
deve
acompanhar teclado padrao
abnt-2, com todos os
caracteres
da
lingua
portuguesa, inclusive "<;:";
com no minimo 104 teclas;
possuir
mouse
com
conector padrao usb 2.0;
acompanhar cabos, guia
rapido
de
instalacao,
tlcenca original microsoft
windows 8 instalada, office
trial e antivirus gratis por 1
ano. Possuir as seguintes
certificacoes:

compatibilidade
eletromagnetica: iec 61000,
e cispr24; sequranca do
usuario: iec 60950; de
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ruido: iso 7779 e 9296; e de
eflciencia
enerqetica:
80plus;
garantia:
o
fabricante do equipamento
devera possuir atendimento
da assistencia tecnica por
um prazo de 12 (doze)
meses.
No-break 1200va/600w no-break
1200va/600w
potencia: 1200va/600w.
Entrada bi volt autornatico e
saida:115v. Partida a frio:
permite ligar o no-break na
ausencia de rede eletrlca,
usando a energia das
baterias. Condicionamento
da energia da rede: protege
as cargas ligadas contra os
surtos, picas e outras
anomalias eletricas. Leds
indicadores
de
status
possibilitam
o
rapido
entendimento
sabre
o
status do no- break. Alarme
sonoros:avisam sabre as
condicoes do no-break e da
rede
eletrica.protecao
contra.subtensao
e
sobretensao,
sobrecarga,sobre
corrente,contra
surto;
possuir fator de potencia
0,7; possuir no painel
traseiro 1 porta usb, 8
tomadas padrao nbr 14136
com protecao e atuacao do
nobreak, 1 porta fusiveis;
possuir
2
baterias
instaladas de 12 v, 7 a
cad a.
Monitor de led de 18,5"
polegadas widescreen monitor de led de 18,5"
polegadas widescreen com

rls.

JA~
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Unid.

48

702,43

33.716,80

Unid.

48

610,49

29.303,36

/<;!.
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as
seguintes
caracteristicas: tela anti
reflexiva, resolucao: 1366 x
768, 60 hz; contraste:
20.000.000:1;
brilho
(cd/m2): 200; tempo de
resposta de ate 5 ms;
tecnologia led backlight ate 50% de economia de
energia em relacao a um
led ; possuir conexao hdmi
e dvi, possibilitando usuario
utilizacao de 02 monitores;
possuir base ajustavel
vertical e horizontal; deve
possuir certificado epeat
gold e iso9241-307 e
reqistro no inmetro.
Teclado multimida usb v2
preto - teclado multimida
usb v2 preto, 20 funcoes
multimfdia,
controle de
audio.
Etc.
Ergonomico,cabo de 1,5
metro
.conexao
usb
2.0,padrao abnt2.
Notebook intel core i5 notebook intel core i5 processador intel core i5
6200 - 2.20ghz - 2. 70ghz
com funcao turbo boost:
frequencia: 2,6 ghz; cache:
3mb; mem6ria: 08 (oito) gb;
tipo ddr3 (1600 mhz); disco
rigido: tamanho: 1 (um) tb;
tipo: sata ii; velocidade:
5400
rpm;
microfone
integrado;
alto-falantes
estereo integrados de pelo
menos 2w cada; webcam
integrada com resolucao
minima de hd, 720p; 1
(uma) porta hdmi; 2 (duas)
portas usb 3.0; leitor de
cartao de mem6ria do tipo

Unid.

10

38,70

387,00

Unid.

7

4.207,50

29.452,50
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sd; porta do tipo p2 para
saida de audio estereo:
porta do tipo p2 para
entrada de microfone; porta
de comunicacao ethernet
10/100/1000; cornunicacao
sem fio para rede nos
padroes 802. 11 abg/n; slot
dedicado para o uso de
trava de sequranca do tipo
kensington;
carregador
compativel e do mesmo
fabricante
com
chave
autornatica
de voltagem
110-220v; disponlvel na cor
preta; acompanhar llcenca
para o sistema operacional
microsoft
windows
10
original. Garantia minima:
01 ano.
Microfone
sem
fio
microfone profissional, sem
fio,
com
bateria
recarre avel.
Microfone profissional com
fio - microfone profissional
com fio - especificacao:
microfone profissional de
rnao
com fio, capsula
cardioide
de
alta
sensibilidade
para
uso
profissional
material
interno especial absorvente
de ruido eliminando ruidos
de manuseio. - faixa de
frequencia:

.__

790,375-805,375 mhz
potencia de salda rf : 30
mw max
modo de
oscilacao: sintese pll
estabilidade de frequencia :
+0,005%
relacao
sinal/ruido: 0,5% @ 15 khz
- led indicador: liga/desliga ' consumo de corrente: 65

_

Unid.

13

864,73

11.241,53

Unid.

15

206,93

3.104,00
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16

17

ma @ 2,4 v - elemento do
microfone: condensador dimens6es: 98 x 66 x 25
(mm).
Projetor de multimidia projetor de multimidia, xga
3000 ansi lumens, voltagem
bivolt, ace certificado de
garantia minima de 01 ano
emitido pelo fabricante e
manual em portuques.
Suporte
universal para
projetor - suporte universal
para proietor, cor preta.
lluminador de 60 leds iluminador de 60 leds
Gravador de voz digital icd
- px240 cl 4gb e grava em
mp3 - gravador de voz
digital icd - px240 cl 4gb e
grava em mp3 ate 1043
horas.
Tripe universal fotoqrafico
profissional 1,80 metros tripe universal fotoqrafico
profissional 1,80 metros,
cameras,
filmadoras,
telesc6pios,
maquinas
fotoqraficas
de 35 mm,
digitais e vldeocarneras
com conector para tripe,
etc., plug universal- cabeca
m6vel
para
diversos
angulos,
requlavel
com
manivela com 45cm de
altura, rotacao horizontal
360°, rotacao vertical 180°,
nivel d'aqua para correcao
de terreno, nivelador de
bolha com nivelamento com
trava, altura ajustavel em 3
secoes em prolongadores
com travas, pernas com
ajuste telesc6pico
com
travas em 2 estaqlos, oes

111. 41lj:i
' 0 OE l..1

1

Unid.

15

1.557,73

23.366,00

Unid.

12

207,63

2.491,60

Unid.

5

1.400,43

7.002,17

Unid.

8

457,70

3.661,60

Unid.

5

216,90

1.084,50

~ ,:,~:!·~,.
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emborrachados
antiderrapantes, brace para
rotacao da base da camera.
Camera digital com lente
18 - camera digital com
lente 18-55mm, cartao de
32gb, especificacoes :pixels
18 megapixel,tipo sensor I
tamanho,cmos, 22,5 x 14.9
milfmetros,formatos
de
arquivo,imagens estaticas:
jpeg,
raw,filmes:
mov,
mpeg-4
ave
I
h.264,audio:acc, pcm linear
(stereo),bit
depth
14
bits,tipo de cartao de
mem6ria sd,tela de exibicao
3 "led traseiro. Resolucao
1920 x 10800 (full hd).
Flash 560 iv compativel
com carnara digital sem fio
,possui - flash 560 iv
compativel com camara
digital sem fio ,possui 3
grupos e 16 canais para a
operacao
sem fio,pode
receber um sinal sem fio de
yn560-iv, yn560-tx, rf-603
(i/ii) e rf-602,sapata com
contato de metal para
disparo
na
camera
padrao.tela led grande para
fazer
ajustes
e
para
confiquracoes
de
visualizacao.soquete para
pack de energia externo sf18c ou sf-17c.
Apa relho
telefonlco
a parelho
telefonico
especificacoes: aparelho de
telefone sem fio, de cor
preta, discagem: pulso e
tom, chave para bloqueio
do aparelho, inclusao de
aaenda telefonica para ate

JJ/:.

J:"1

Unid.

4

2.362,17

9.448,67

Unid.

4

614,97

2.459,87

Unid.

22

309,37

6.806,07
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14 registros, ajuste de
volume, composto de 01
aparelho de telefone, 01
monotone, 01 chave de
bloqueio, 01 cordao espiral,
01 cordao telefonico, 01
manual do usuario.
Caixa de som amplificada
com 2 vias - caixa de som
amplificada com 2 vias de
reproducao eletroacustica e
sistema acustico de 4 vias,
canal para phones, mixer
utillzacao:

21

ampliflcacao

multiuso & multiconexoes
de 6 canais de entrada
independente e 1 canal
auxiliar com efeitos digitais
para microfones, stereo
digital player - com controle
remoto; possuir entrada
usb, para pen drive, mp3,
celuar e outros; entrada
para micro cartao sd ou
sdhc;
possuir
conexao
bluetooth; possuir radio fm;
possuir
entradas
especificas para guitarra,
violao, cavaquinho, teclado,
samplers
e
microfone;
conectores de entradas
para
plugs
p10 para
microfones com fio e
microfone
sem
fio
(wireless); possuir entradas
players de cd I md I dvd I
blu-ray I videoke I pc dektop; possuir 1 altofalante de faixa estendida
para medio-alto/aqudos (himid/high) de 1211 com 120w
rms piezoeletrico e 1 super
tweeter; com doze meses
(1 ano), no minima, de
garantia contra vicios ou
defeitos de fabricacao

Unid.

12

1.588,17

19.058,00

22

Caixa de som amplificadora
150w rms
preta,display
digital;
controles
independentes;
alca de
rodas para facilitar
o
transporte; funcao
mp4;
funcao radio fm; entradas
usb e sd card; entrada para
microfone
com
volume
independente;
controles
independentes de grave,
agudo, entrada de audio
auxiliar;
alto
falante
com lementar.
Multifuncional
a4
monocrornatico
laser
ecosys,tipo de painel de
controle
painel
touch
screen
de
7",fum;oes
(impressao/digitalizacao/co
pia/fax)
velocidade
do
mecanismo
47
ppm
monocrornatico.tempo
de
aquecimento
16
segundos,tempo
da
primeira
irnpressao

Unid.

8

920,27

7.362,13

Unid.

2

5.896,67

11.793,33

(irnpressao/copla)
lmpressao: 5.9 segundos
rnonocrornatlco .resolucao

23

600 x 600 dpi, up to fast
1200 dpi,profundidade de
bit null,dimensoes (lxpxa)
48 cm x 49.5 cm x 56.4
cm,ciclo de funcionamento
mensal rnaxirno 150,000
paqinas
por
rnes.capacldade de entrada
(pad./max.)Padrao:
600
folhas .rnaxirno:
2,600
folhas,interface padrao usb
2.0 (hispeed), 2 x usb host
2.0,
gigabit
ethernet
(1 Obaset I
1 OObasetx/
1 OOObaset),
slot
para
interface opcional ou para
disco duro ssd, slot ara

iO,,
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cartao opcional sd I sdhc.
Multifuncional laser mono-

jFls.
(/)
~~·
0

especificacoes
tecnlcas.lmpressao
mono
funcao impressao, scanner,

o

h

.. ~')

'"'/

Ru ica
.- ~

c6pia e fax,tecnologia de
impressao laser tamanho
impressao a4,painel touch
screen 4,3" processador
400
mhz,conectividade
ethernet e usb,mem6ria
256 mb,disco rigido (hd)
nao.kit
inicial
de
8.709,00
2.903,00
24
suprimentos
Unid.
3
sim,rendimento toner 7.000
paqlnas.bandeja de entrada
250 folhas,bandeja bypass
50 folhas,bandeja de saida
50
folhas,velocidade
irnpressao
34
pprn.resolucao
irnpressao
1200 x 1200 dpi,linguagem
da impressora pcl5e I pcl6 I
spl,adf duplex passagem
dupla
.exposicao
do
scanner oftclo.
Valor Total Estimado para o Lote 2 R$ 570.852,98 (quinhentos e setenta mil,
oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)

LOTE-3
Unld.

1

Bebedouro em inox com 04
torneiras
bebedouro
eletrico
industrial
com
refriqeracao atraves de
compressor,
com
04(quatro) torneiras sendo
tres de bico tipo jato para
boca e uma para copo,
ambas com regulagem do
jato da agua, em ago inox;
possuir reservat6rio com
capacidade de no minima
180 cento e oitenta litros

Unid.

Quant. ValorUnit ValorTotal

15

2.997,07

44.956,00

1'::.::1
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3

4

com sistema de filtragem
atraves de filtro de carvao
ativado
que
deve
acompanhar
bebedouro;
possuir todo seu corpo
fechado, sem aberturas e
ser revestido interno e
externamente em a90 inox
304; possuir aparador de
agua frontal em chapa de
a90 inox removivel para
esvaziar
ou
higienizar;
possuir dreno na parte
traseira; possuir selo do
inmetro com certificado
valido atraves da portaria n°
344 que obriga que os
equipamentos
para
consumo de agua deverao
ser
fabricados
e
comercializados
em
conformidade
com
os
requisites aprovados
e
devidamente registrados no
inmetro. Possuir garantia
minima de 01 (um) ano.
Bebedouro qelaqua coluna
com
02
torneiras
bebedouro gelagua coluna,
com 02 torneiras, agua
gelada
e
natural,
esmaltado.
Bebedouro industrial c/ 02
torneiras cromado 1 OOlt bebedouro
eletrico
industrial com refriqeracao
atraves de compressor com
duas torneiras sendo duas
de bico tipo jato para boca
e uma para capo.
Bebedouro industrial inox
com
06
torneiras
bebedouro industrial inox
com
06
torneiras
acessiveis,
com

Unid.

20

801,00

16.020,00

Unid.

15

2.448,27

36.724,00

Unid.

10

3.683,07

36.830,67
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capacidade aproximada de
200 litros por hora master
frio (400 pessoas/h aprox.)
E certificado elo inmetro.
Fogao industrial de 04 bes
com forno - fogao industrial
de 04 (quatro) bocas baixa
pressao
com
estrutura
reforcada em aco carbono
especial
pintura
eletrostatlca; quatro grelhas
em aco carbono reforc;ado
medindo no ml nimo 300 x
300 mm; possuir grelhas
30x30 cm em ferro fundido
e queimadores duplos com
diametro de no minimo
150mm a gas em ferro
fundido extra reforc;ado,
desrnontavels para limpeza;
registros cromados em aco
com valvulas de gas para
ajuste da chama, alto ou
baixo, com duplo comando
e controle individual de
cha mas
atraves
de
acendimento
manual;
bandejas
coletoras
de
residuos,
painel
de
comando
em
aco
inoxidavel; manipulos em
baquelite individuais para
coroa e cachimbo com
ajuste gradual de chama;
estrutura superior e inferior
em perfil de 70mm com
prateleira
gradeada
e
montantes estruturais em
a90; pes com sapatas em
poliamida
6.0
(nylon);
alirnentacao de gas natural
au
glp
(com
forme
requerido)
atraves
de
tubulacao
em
a90
interligado
aos
ueimadores e re istros de

Unid.

7

1.979,57

13.856,97

-er
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comando pressao do gas:
glp:
285mmca/
gn:
200mmca; cor: preto com
doze meses (1 ano), no
minima, de garantia contra
vl cios ou defeitos de
fabricacao.

6

Fogao industrial c/6 bocas
cl forno - fogao industrial 06
bocas com forno - baixa
pressao
com
estrutura
reforcada em aco carbono
especial
pintura
eletrostatica: seis grelhas
em aco carbono reforcado
medindo no minimo 300 x
300 mm; possuir grelhas
30x30 cm em ferro fundido
e queimadores duplos com
diarnetro de no minima
150mm a gas em ferro
fundido extra refon;:ado,
desrnontaveis para limpeza;
registros cromados em aco
com valvulas de gas para
ajuste da chama, alto ou
baixo, com duple comando
e controle individual de
chamas
atraves
de
acendimento
manual;
bandejas
coletoras
de
residuos,
painel
de
comando
em
aco
inoxidavel; manipulos em
baquelite individuais para
coroa e cachimbo com
ajuste gradual de chama;
estrutura superior e inferior
em perfil de 70mm com
prateleira
gradeada
e
montantes estruturais em
aco; pes com sapatas em
poliamida
6.0
(nylon);
alirnentacao de gas natural
ou
glp
( com
forme
requerido)
atraves
de

Unid.

7

2.500, 18

17.501,28

iCr
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8

tubulacao
em
a90
interligado
aos
queimadores e registros de
comando pressao do gas:
glp:
285mmca/
gn:
200mmca; cor: preto com
doze meses (1 ano), no
mfnimo, de garantia contra
vl cios ou defeitos de
fabricacao.
Fogao domestico - tipo de
fogao: piso; material: chapa
de a90; mesa em inox;
puxador de a90; tampa de
vidro
temperado;
quantidade de bocas: 4
(quatro);
tipo
de
queimadores:
02
queimadores pequenos 1, 7
kw e 02 queimadores
familia 2 kw; tipo de chama:
simples
tipo
de
acendimento mesa e forno:
manual; possuir certiflcacao
do inmetro; grades fixas e
botoes removiveis; mesa
sem furacao: valvula de
sequranca;
possuir
dispositivo de sequranca
para o forno; capacidade
do forno:
56 litros;
prateleiras: 01 fixa; auto
limpante;
pes
altos;
protecao termica traseira;
tipo de gas: glp; eficiencla
enerqetica mesa e forno:
classe a/b; alirnentacao:
bivolt; garantia: 01 ano.
Freezer horizontal com 460
litros - freezer horizontal
com 460 litros ou superior,
com 02 tampas de chapa
com
isolamento
em
poliuretano rigido
com
dobradicas balanceadas.

Unid.

8

641,37

5.130,93

Unid.

7

2.845,73

19.920,13
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Gabinete externo pintado a
p6 e interno em a90
galvanizado(com protecao
cromatizada
e
cantos
arredondados
e
grade
interna;
puxadores
anatornicos: possuir dreno
frontal com tampa; gas
r134a; sistema de rodizios
simples rotativos,
duplo
sistema de condensador,
isolamento de poliuretano
com minima 58 mm de
espessura.
Garantia
minima de 01 ano contra
corrosao, garantia de no
minima 01 ano no sistema
de refrlqeracao. Termostato
ajustavel de dupla acao (
conservador e congelador)
exposto no pr6prio freezer.
Tensao 220 volts. Garantia:
12 (doze) meses.
Liquidificador
de
uso
domestico - confeccionado
totalmente em plastico; n°
de velocidades. 4; funcao
autolimpeza; laminas em
a90 inox; guarda-fio com
encaixe para plugue; copo
em
san
cristal
com
capacidade total do copo
(litros): 1,5; potencia (w):
500;
possuir
filtro;
facilmente
limpavel
e
resistente,
nao
deve
"emprestar" odor, cor ou
gosto aos alimentos e nem
contribuir
para
a
adulteracao dos mesmos,
com acabamento perfeito,
isento de cantos vivas ou
rebarbas em suas arestas,
ou
quaisquer
outros
defeitos prejudiciais a sua
utilizacao.
Com
doze

Unid.

20

172,30

3.446,00

iCr
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11

meses (1 ano), no minimo,
de garantia contra vfcios ou
defeitos de fabricacao.
Liquidificador industrial de
06
Its
liquidificador
industrial de 06 litres estrutura
rebusta
confeccionado
em
aco
inoxtdavel 430, motor 1/2
cv, rotacao 3.500 rpm,
tensao:
220v;
copo
monobloco sem solda, com
superficie lisa, livre de
micrefissuras e inclusoes,
fabricado em aco inox
escovado, com alca, com
acabamento perfeito, isento
de
cantos
vivas
ou
rebarbas em suas arestas,
ou
quaisquer
outros
defeitos prejudiciais a sua
utilizacao,
facilmente
limpavel e resistente a
corrosao e acidez; possuir
anteparo de sequranca em
aco
inox
304
para
sequranca dos usuarios:
tampa de borracha at6xica
com trava
(para
boa
vedacao junto ao copo) e
uma sabre tampa removivel
para
adicao
de
ingredientes;
possuir
chave
liga
e
desliga
individual; voltagem: 220 v;
com doze meses (1 ano),
no minimo, de garantia
contra vicios ou defeitos de
fabricacao. Certificado pelo
inmetro e de acordo com a
nr 12.
Geladeira I refrigerador 245
litres
especificacao:
geladeira 245 litres, tipo de
oroduto: 1 porta, , consumo

Unid.

13

1.293,73

16.818,53

Unid.

19

1.645,10

31.256,90
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(kw/h): 23,00
kwh/mes,
cor: branco, com gaveta,
separador
de garrafas,
congelador, conteudo da
embalagem: 1 refrigerador
e manual de instrucoes.
Dirnensoes aproximadas do
produto - cm (axlxp):
144x55x63, 1cm,
peso
aproximado do produto
(kg): 42kg. Garantia do
fornecedor:
12
meses,
classe a em consume de
energia
com
mais
economia, degelo seco descongela sozinho ao
toque de um botao, gaveta
de trios e carnes para
melhor aproveitamento de
espaco e visualizacao dos
alimentos,
gavetao
de
legumes transparente para
melhor
orqanizacao
e
visualizacao dos alimentos,
espaco na porta com 2
prateleiras com separador
de
garrafas,
que
comportam garrafas de ate
2,5 I. Garantia: 12 (doze)
meses.
Refrigerador
frost
free
especiflcacao:
tipo
de
degelo:
frost
free;
quantidade de portas: 2;
capacidade armazenagem
do refrigerador: 280litros ou
superio~
capac~ade
armazenagem do freezer:
90 litros ou superior;
capacidade armazenagem
total: 3701itros ou superior;
prateleiras: 3 prateleiras de
vidro, sendo 1 dobravel;
bandejas:
1
bandeja
deslizante;
prateleira
dobravel; 1; controle de

Unid.

10

3.104,30

31.043,00

1Cr
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temperatura
externo:
eletronico: porta ovos: 2 x 6
ovos; gavetas: 1 gaveta
legumes; ilurnlnacao: led;
forma de gelo: 2 x 18 gelos;
pes: requlaveis: puxadores:
2 embutidos na cabeceira;
eficiencia enerqetica:
a;
tensao: 220v; garantia: 12
(doze) meses.
Smart tv 43" led - imagem:
resolucao:
1366 x 768,
formato tela: 16:9, angulo
de visao: 1780
x 178;
audio: potencia: 20w rms;
funcao infinite surround
system, mute, dolby digital
decoder;
especiflcacoes
tecnicas:
alirnentacao:
100-240vac
50-60hz,
sistema de cores: pal-m I n
I
ntsc/isdb-tb;
idiomas:
portuques,
ingles
e
Unid.
52.566,67
2.628,33
20
13
espanhol;
conexoes:
entrada audio e video: 1 x,
entrada
usb 2.0:
1x,
entradas hdmi: 2x, entrada
s/pdif: 1x, entrada rf (digital
e anal6gico): 1x entrada rj
45
(Ian):
1x;
compatibilidade
para
suporte para parede; cabo
de alirnentacao. Com 12
meses (1 ano), no minima,
de garantia contra vicios ou
defeitos de fabricacao.
Valor Total Estimado para o Lote 3 R$ 326.071,08 (trezentos e vinte e seis mil,
setenta e um reais e oito centavos)

LOTE-4
Item

Unld.

1

Unid.

Quant. ValorUnit. ValorTotal
28

1.942,57

54.391,87
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tiwer
controle
remoto
display digital funcao sleep
funcao
ventilador baixo
ruido velocidades low, med
e hik painel eletronico e
controle de temperatura;
tipo split; ciclo de ar: trio;
para ambientes de ate 15
metros
quadrados;
capacidade de refriqeracao:
9000
btu/h
potencia
maxima:
1050w;
alirnentacao
(volts)220v;
corrente
eletrica
de
refriqeracao
(amperes)3.8;
vazao de ar (m3/h)357; gas
refrigerante: r-41 Oa; selo
procel com classificacao do
in metro
de
eficlencia
enerqetica "a"; tipo do
condensador:
horizontal;
tipo de tecnologia do
compressor:
rotativo;
controle da direcao do ar
(para
cima
para
baixojautomatico:
nivel de
ruido interno: 32-39; nivel
de ruido externo: 45; cor da
evaporadora:
branco;
regula
velocidade
de
ventilacao;
display com
exibicao da temperatura e
das funcoes do aparelho
com ajuste do termostato
de ajuste mais preciso,
permitindo a selecao de
temperatura grau a grau;
filtro anti-bacteria; protecao
anti-corrosao:
controle da
direcao do ar (esquerda direita):
manual;
acompanhar manual de
lnstrucoes.

2

Ar condicionado split frio
12.000
btus
ar
condicionado
solit
frio

Unid.

45

2.181,63

98.173,50
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3

12.000 btus, com 01 (uma)
unidade externa e 01 (uma)
unidade
interna,
com
controle remoto total e
display de cristal liquido,
tensao - 220 volts
Ar
condicionado
split
18.000 btus funcao swing
tiwer
controle
remoto
display digital funcao sleep
funcao ventilador baixo
ruido velocidades low, med
e hik painel eletronico e
controle de temperatura;
tipo split; ciclo de ar: frio;
para ambientes de ate 30
metros
quadrados;
capacidade de refriqeracao:
18000 btu/h e 5470w;
potencia maxima: 1600w;
alimentacao
(volts)220v;
corrente
eletrica
de
refriqeracao (amperes)6, 1;
vazao de ar {m3/h)713; gas
refrigerante: r-410a; selo
procel com classificacao do
in metro
de
eflciencia
enerqetica "a"; tipo do
condensador:
horizontal;
tipo de tecnologia do
compressor:
rotativo;
controle da direcao do ar
(para
cima
para
baixojautomatico: nivel de
ruldo interno: 32-39db/a;
nivel de ruido externo:
54db/a;
cor
da
evaporadora:
branco;
regula
velocidade
de
ventilacao: display com
exibicao da temperatura e
das funcoes do aparelho
com ajuste do termostato
de ajuste mais preciso,
permitindo a selecao de
temperatura grau a qrau;

Unid.

30

3.048,03

91.441,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
filtro
anti-bacteria;
desumidiflcacao; protecao
anti-corrosao: controle da
direcao do ar (esquerda direita):
manual;
acompanhar manual de
instrucoes
e
controle
remoto com teclas de
funcoes e regulagem de
temperatura;
nome
do
produto,
dados
do
fabricante
e
tensao
nominal. Garantia mfnima
do fabricante de 01 (um)
ano, prestada no estado do
ceara.

4

ar condicionado split 22.000
btus funcao swing tiwer
controle remoto display
digital funcao sleep funcao
ventilador
baixo
ruido
velocidades low, med e hik
painel eletronico e controle
de temperatura; tipo split;
ciclo de ar: trio; para
ambientes de ate 40 metros
quadrados; capacidade de
refriqeracao: 22000 btu/h e
2030w;
alirnentacao
(volts)220v; vazao de ar
(m3/h)900; gas refrigerante:
r-410a; selo procel com
classlflcacao do inmetro de
eficiencia enerqetica "a";
tipo
do
condensador:
horizontal;
tipo
de
tecnologia do compressor:
rotativo; controle da direcao
do ar (para cima - para
baixo) medic e automatico;
nivel de ruido interno:
46db/a; nivel de ruido
externo: 57db/a; cor da
evaporadora:
branco;
regula
velocidade
de
ventilacao:
display com

Unid.

30

4.115,40

123.462,10
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6

exiblcao da temperatura e
das funcoes do aparelho
com ajuste do termostato
de ajuste mais preciso,
permitindo a selecao de
temperatura graua grau;
auto restart; funcoes: sleep,
swing e timer; filtros antibacteria
e
anti-fungos;
possuir
botao
de
emerqencia
sem
necessidade do controle
remoto; controle da direcao
do ar (esquerda - direita):
manual;
acompanhar
manual de lnstrucoes e
controle remoto com teclas
de funcoes e regulagem de
temperatura; garantia do
fornecedor:
12
(doze)
meses.
Ar condicionado split trio
30.000
btus
ar
condicionado
split
trio
30.000 btus, com 01 (uma)
unidade externa e 01 (uma)
unidade
interna,
com
controle remoto total e
display de cristal liquido,
tensao - 220 volts.
Ventilador de coluna 60cm ventilador de coluna 60cm,
design moderno, com pe
cruzado,
3 velocidades,
modelo: coluna com altura
de 170cm;
cor: preto,
oscilante para direita e
esquerda; grades em aco
tratado pintadas na cor
preta e removivel, com
protetor terrnico, helice fina
em polipropileno; possuir
motor com rolamento e
potencla de 140 w; selo
orocel a nas tres oocoes de

Unid.

8

5.296,00

42.368,00

Unid.

30

405,30

12.159,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU
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velocidades; com 12 meses
(1 ano), no minimo, de
garantia contra vicios ou
defeitos
de fabricacao.
Certificado pelo inmetro.
Ventilador de parede 60 cm
tipo tufao - ventilador de
parede 60 cm, tipo: tufao,
design
moderno,
3
velocidades,
modelo:
parede, cor: preto, oscilante
para direita e esquerda,
grandes em aco tratado
pintadas na car preta e
removivel, com 3 helice fina
em polipropileno de 60cm
62.333,50
352,17
177
de
diametro,
com
Unid.
7
regulagem
de
altura.
Possuir
motor
com
rolamento e potencia de
220 w; selo procel a nas
tres opcoes de velocidades;
rotacao minima 1300rpm.
Garantia do fabricante de
no minima 24 meses (2
anos), contra vicios ou
defeitos
de fabricacao.
Certificado pelo inmetro.
Valor Total Estimado para o Lote 4 R$ 484.328,97 (quatrocentos e oitenta e
quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos)
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Flip chart com quadro
bran co - flip chart com
com
branco,
quadro
prendedor para papel, com
suporte em aluminio para
apagador. Dirnensoes: 1, 70
x 0,90 x 0,62 cm.
flanel6grafo
Quadro
flanel6grafo
quadro
quadro
especificacao:
fla nel6grafo, para mural

,LOTE-5

i

Unld .

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Unid.

20

258,33

5.166,67

Unid.

14

206,93

2.897,07
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informativo, com moldura
\.v _ \\\. _ o
de aluminio, fundo de
~uttricy
cortica, medindo 1,20 x
1,00 m.
Quadro branco 3,00 x 1,20
especlflcacao: quadro
branco,
escolar,
com
suporte para apagador e
476,50
57.180,00
3
plnceis,
em
laminado
Unid.
120
melamfnico, com moldura
de
aluml nio anodizado
fosco natural, dimensoes
3,00 x 1,20 m.
Quadro branco 2,00 x 1,20
- especiflcacao: quadro
branco,
escolar,
com
suporte para apagador e
37.158,00
337,80
110
pinceis,
em
laminado
Unid.
4
melaminico, com moldura
de aluminio
anodizado
fosco natural, dimensoes
2,00 x 1,20 m.
Quadro branco 1,50 x 1,20
- especiflcacao: quadro
branco,
escolar,
com
suporte para apagador e
23.778,33
216,17
110
pinceis,
em
laminado
Unid.
5
melaminico, com moldura
de
alumfnio anodizado
fosco natural, dirnensoes
,1,50 x 1,20 m.
Valor Total Estimado para o Lote 5 R$ 126.180,07 (cento e vinte e seis mil, cento
e oitenta reais e sete centavos)

4. DO
ES DE ENI REGA
4.1. Os materiais permanentes deverao ser entregues diretamente nas diversas
Secretarias Municipais, sendo o objeto conferido e atestado pelo 6rgao solicitante;
4.2. Caso sejam identificados problemas e/ou diserepancias em relacao as
especificacoes apresentadas na proposta, a vencedora devera substituir o(s) materiais
permanentes(s) imediatamente;
4.3. Os materiais permanentes adquiridos somente serao aceitos se estiverem
plenamente de acordo com as especificacoes apresentadas na proposta de precos,
consequentemente exigidas neste termo de referencia.
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6. DO PRAZO DE ENTREGA
5.1. 0 Prazo de entrega sera de ate 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data

do recebimento da Ordem de Compra;
5.2. Os produtos deverao estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir a
completa seguranya durante o transporte.

6.1. Fica desde ja reservado a Prefeitura Municipal o direito de nae efetuar o
pagamento se, no ato na entrega e aceitacao fornecimento dos materiais
permanentes, estes nao estiverem em perfeitas condlcoes e de acordo com todas as
especiflcacoes estipuladas.
6.2. 0 pagamento sera realizado ate 30 (trinta) dia ap6s o recebimento da Nota Fiscal
devidamente aprovada e atestada pelo agente responsavel.

7.DAS

DA CONTRATADA

7.1. 0 fornecimento dos materiais permanentes de acordo com especificacoes exigidas
e constantes da proposta de precos apresentada.
7.2. Responsavel direto pelo fornecimento dos materiais permanentes objeto deste
termo de reterencia e, consequentemente responde, civil e criminalmente, por todos os
danos e prejuizos que, na execucao dele venha direta ou indiretamente, a provocar ou
causar para a CONTRATANTE ou para terceiros;
7.3. Substituir, no prazo maxima de ate 01 (um) dia, os produtos que forem
considerados inadequados ou defeituosos pelo servidor responsavel;
7.4. Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de carater urgente referente ao
fornecimento dos materiais permanentes constantes do contratado e prestar os
esclarecimentos julgados necessaries.
7.5. Manter, durante o fornecimento dos materiais permanentes, compatibilidade com
as obrigac;oes a serem assumidas.

I.DAS

'DA CONTRATMITE

8.1. Prestar informacoes e esclarecimento que venham a ser solicitados pelo vencedor;
8.2. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados;
8.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriqacoes da contratada, atraves de
servidor especialmente designado.

9.DA8

ADIIIINISTRATIVAS

9.1. A recusa injustificada da vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza
o descumprimento total das obriqacoes assumidas, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.
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9.2. 0 atraso injustificado no fornecimento dos materiais permanentes ap6s o prazo
estabelecido, do edital suleitara o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir:
0,3% (Zero virgula tres por cento) por dia de atraso, ate o maxima de 15 (quinze) dias;
e 0,2% (Zero virgula dais por cento) a partir do 16° (decirno sexto) dia, ate o 30°
(triqesimo) dia de atraso, configurando-se ap6s esse prazo a inexecucao do contrato.
9.3. As multas incidem sabre o valor mensal do contrato e serao descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou, quando for o caso,
cobradas judicialmente.
9.4. Pela lnexecucao total ou parcial do contrato a Adrninistracao. podera aplicar as
seguintes sancoes:
a) advertencia:

b) multa por atraso a cada 30 dias ap6s o prazo previsto na alinea "b", no percentual
de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso nao sejam
cumpridas fielmente as condicoes pactuadas;
c) suspensao temporaria de partlcipacao em licltacao e impedimenta de contratar com
a Adrninistracao por pert odo nao superior a dois (2) anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica.
Paraqrafo Onico: a aplicacao da sancao prevista na alinea "b", nao prejudica a
incidencia cumulativa das penalidades das alineas "a", "c" e "d", principalmente, sem
prejuizo de outras hip6teses, em caso de reincidencia de atraso na entrega do objeto
ou caso haja curnulacao de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expressamente prevista, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de dez
(1 O) dias uteis.
9.5. Ocorrendo a inexecucao de que trata o objeto, reserva-se a Prefeitura Municipal
de lpu/CE o direito de acatar a oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa,
pela ordem de classlflcacao, pelo Exm0. Senhor Prefeito Municipal.
9.6. A aplicacao das penalidades previstas nesta Clausula e de cornpetencia exclusiva
do Prefeito Municipal.
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PRECOS
10.1- A Ata de Registro de Precos produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data
de sua assinatura e vigera pelo prazo de 12 (DOZE) meses, improrroqavel.

ANEXO II MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
_
PREGAO ELETRQNICO N° 0132019PEFME-SRP
VALIDADE: 12 (doze) meses
O Municipio de lpu/CE, com sede a Praca Abilio Martins, S/N, Centro,
Munic1pio de lpu - CE, insntutcao de direito publlco interno inscrito no CNPJ sob
o n°. 07.679.723/0001-08,
neste ato representado pelo(a) respectivo(a)
Secretario(a)(ordenador(a) de despesas) o Sr.
considerando o
julgamento da llcitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO N°
0132019PEFME-SRP com a hornoloqacao datada de _/ __ de
,
RESOLVE registrar os precos da empresa
, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas sob o n°
, com sede em
,
neste ato representada pelo
, portador da Cedula de ldentidade n°
____
, expedida pelo
, CPF n°
, doravante
denominada PROMITENTE CONTRA TADA, e de acordo com as formalidades
constantes do PREGAO ELETRONICO N° 0132019PEFME-SRP, com
fundamento legal na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto
Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, com suas atteracoes e demais
legislac;oes correlatas, Decreto Federal n° 7.892/2015 e aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
com suas alteracoes, Decreto Municipal n° 09/2014 e demais normas aphcaveis
a especie, tern entre si justo e contratado o que se segue:
ClAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O objeto desta Ata e o registro dos precos da PROMITENTE
CONTRATADA para posslvel Contratacao de empresa(s) para REGISTRO DE
PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;CES DE MATERIAL
PERMANENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPU, devidamente quantificados e especificados na proposta
comercial de precos apresentada no Pregao ELETRONICO n° 0132019PEFMESRP, a qual passa a fazer parte deste documento e no mapa abaixo:
LOTE
Item
Total

Especifica~ao

Quant.

Marca

Valor
Unit.

Valor
Total
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1 .2 ~ Os precos da PROMITENTE CONTRA TADA, constantes desta Ata de
Reg1stro de Precos, ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instrumento.
1.3 - A existencla de precos registrados nao obriga os 6rgaos participantes a
firmarem as contratacoes que deles poderao advir, ficando-lhes facultado a
utilizacao de outras licitacoes. sendo assegurado ao beneficiario do registro
preferencla em igualdade de condlcoes.
1 .4 - Fica a PROMITENTE CONTRA TADA obrigada a aceitar, nas mesmas
condicoes licitadas os acrescimos que se fizerem necessaries nas aquisicoes,
ate 100% (cem por cento) do valor inicial.
ClAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2 .1 - 0 registro de precos formalizado na presente Ata tera validade de 12 (doze)
meses, cujo termo inicial sera a data de sua assinatura, permanecendo em vigor
os mesmos precos e condicoes observados no Pregio ELETRONICO n°
0132019PEFME-SRP.
ClAUSULA TERCEIRA - DOS 6RGAOS INTEGRANTES
3.1 - lntegra o presente Registro de Precos a SECRETARIA DE EDUCACAO,
coma 6rgao gerenciador. Respeitadas as disposicoes legais vigentes, poderao
tarnbern integrar extraordinariamente, outros Municlpios e 6rgaos conveniados.
ClAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E CONDICQES DE PAGAMENTO
4.1 - 0 valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$
,
conforme valores constantes na proposta comercial de precos apresentada pela
PROMITENTE CONTRA TADA no Pregao ELETRONICO n° 0132019PEFMESRP, reproduzidos na planilha em anexo.
4.2 - Os precos registrados manter-se-ao fixos e irreajustaveis durante a validade
desta Ata.
4.3 - Nas hip6teses previstas no Artiga 65, inciso II, alinea "d" da Lei n° 8.666/93,
o 6rgao gerenciador podera promover o equilfbrio economico-financeiro do
contrato, mediante solicltacao fundamentada e aceita pela Adrninistracao.
4.4 - No caso de soflcitacao de revisao de preco por parte do fornecedor, o
mesmo devera demonstrar de forma clara, por interrnedio de planilhas de custo,
a cornposicao do novo preco. Na analise da solicitacao, dentre outros criterios, o
Orgao Gerenciador adotara, alern de ampla pesquisa de precos em empresas de
reconhecido porte mercantil, Indices setoriais adotados pelo Governo Federal.
4.5 - Nao serao concedidas revisoes de precos sabre as parcelas do objeto ja
contratadas ou empenhadas, conforme Artigo 12, § 3°, inciso I do Decreto n°
3.931 de 19 de setembro de 2001.
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4.6 - Sendo julgada procedente a revisao, sera mantido o mesmo percentual
diferencial entre os precos de mercado e os propostos pelo licitante a epoca da
realizacao deste certame licitat6rio.
4.7 - A denberacao de deferimento ou indeferimento do pedido sera divulgada
em ate 15 (quinze) dias. Nesse periodo, e vedado a contratada interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trarnite do processo de revisao de precos,
4.8 - 0 pagamento decorrente da concretizacao do objeto desta licitacao sera
em ordem cronol6gica de pagamentos em ate 30 (trinta) dias, contados da data
do atesto, conforme alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei n° 8.666/93 de 21
de junho de 1993 e efetuado pela Prefeitura Municipal de lpu, por processo legal,
ap6s a emissao das Notas Fiscais/Faturas, fazendo rnencao a este PREGAO
ELETRONICO N° 0132019PEFME-SRP, o qual sera pago atraves de
transferencia bancarla em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario,
cheque nominal ou Ordem Bancana nominativo em favor da ADJUCATARIA, ap6s
a apresentacao da referida Nota Fiscal. As Notas Fiscais/Faturas devem ser
encaminhadas a Tesouraria atraves da Secretaria Municipal ordenadora da
despesa, devidamente atestadas e acompanhadas das Certldoes de
Regularidade para com as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal, INSS e
FGTS com os prazos de validade devidamente atualizados.
4.8.1 - A PMI/CE flea reservado o direito de nao efetivar o pagamento se, no ato
da entrega e aceltacao do material fornecido pela ADJUDICATARIA, durante o
mes, estes nao estiverem em 6timo estado de conservacao e consumo, bem
assim de acordo com as especificacoes estipuladas neste Edital;
4.8.2 - Em caso de irregularidade na emissao dos documentos fiscais, o prazo
de pagamento sera contado a partir de sua reapresentacao, desde que
devidamente regularizados.
4.8.3 - No caso de incorrecao dos documentos apresentados, inclusive na Nata
Fiscal/Fatura, serao estes restitufdos a Contratada, para as correcoes
solicitadas, nao respondendo o Municfpio por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidacao dos pagamentos correspondentes.
ClAUSULA QUINTA - DA CONTRATACAO
5.1 - Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA podera ser
convidada pelos 6rgaos integrantes a firmar contratacoes de fornecimento do
objeto licitado.
5.2 - A efetivacao da contratacao de fornecimento se caracterizara pela
assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da
Nota de Empenho/Ordem de Compra emitida pelo 6rgao requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho
correspondente, implicara na lnexecucao total do compromisso assumido,
sujeitando-se o contratado a aplicacao das sancoes previstas nesta Ata e no
Edital do PREGAO ELETRQNICO n° 0132019PEFME-SRP.
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5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os
6rgaos integrantes do Registro de Precos serao: o Edital e seus anexos, a
documentacao apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Precos ea Nota
de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras
transcrlcoes.
CLAUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 - A entrega do objeto da presente Ata devera ser efetuada no local
designado pelo MUNICf PIO DE IPU/CE, sem quaisquer onus adicionais para as
contratantes, incluindo-se nos precos registrados todos os custos de transportes,
carga e descarga, seguro de transporte dos veiculos ate o local de entrega, bem
como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre os bens, no prazo de 03 (Tres) horas uteis contados da data da
ordem de compra.
ClAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
7 .1 - A presente Ata podera, a criteria da Adrninlstracao, ser parcial ou
totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condicoes da mesma,
nao retirar a nota de empenho no prazo estipulado, nao reduzir o preco
registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razoes
de interesse publico, sem que lhe seja devida nenhuma indenizacao.
7 .2 - Quando os precos de mercado se tornarem superiores aos precos
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado
pela Admlnistracao, nao puder cumprir o compromisso assumido, o 6rgao
gerenciador podera revogar o registro do fornecedor, convocando os demais
fornecedores visando igual oportunidade de neqociacao.
CLAUSULA OITAVA-DAS SAN<;OES
8.1 - Quern, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docurnentacao falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de
modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com
a unlao, Estados, Distrito Federal e Municipios, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o incise XIV do Artiga 4° da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejulzo
das multas previstas no Edital do PREGAO ELETRQNICO n° 0132019PEFMESRP e no contrato e das demais cominacoes legais, garantido o direito previo da
cltacao e da ampla defesa.
8.2 - As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas no PMI/CE e, no caso
de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
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cominacoas legais. A Administracao podera aplicar as seguintes penalidades
garantidas a previa defesa:
'
I - Advertencia;
II - . Caso o material licitado nao seja executado no prazo e nas condicoes nele
estipuladas, exceto por motivo de forca maior definido em lei e reconhecido pela
PMI/CE, a CONTRATADA flcara sujeita a multa diaria de um por cento (1%)
sabre o valor total da Nota de Empenho (ou instrumento equivalente), ate que
seja corrigida a falta apontada pela PMI/CE;
111 - Suspensao temporaria do direito de licitar e impedimenta de contratar com a
PMI/CE, por prazo nae superior a dois (02) anos, conforme a autoridade
competente fixar, em funcao da natureza da gravidade da falta cometida;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrnlnistracao
Publica Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao,
ou ate que seja promovida a reabilltacao perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
PMI/CE pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior;
V - A penalidade estabelecida no inciso IV e de competencia exclusiva da
Prefeita Municipal de lpu/CE, facultada a defesa do interessado no respective
processo, no prazo de dez (10) dias da abertura de vista, podendo a reabllitacao
ser requerida ap6s dois (02) anos de sua apllcacao:
VI - 0 valor da multa referida no inciso 11 desta Ctausula
sera descontado de
qualquer fatura ou credlto existente no MUNIC(PIO DE IPU/CE em favor da
CONTRA TADA. Caso a mesma seja superior ao credito eventualmente
existente, a diferenca sera cobrada judicialmente, se necessarto:
VII - A criteria da Adrninlstracao, as sancoes previstas nos incisos 1,111 e IV desta
Clausula, poderao ser aplicadas juntamente com a prevista no inciso II desta
Clausula, facultada a defesa previa do interessado, no respectivo processo, no
prazo de cinco (05) dias uteis.
8.2.1 - As sancoes previstas nos incisos Ill e IV desta Clausula poderao tarnbem
ser aplicadas a Contratada quando, em razao dos compromissos assumidos:
a) seu(s) representante(s) legal(is) tenha(m) sofrido condenacao criminal
definitiva por pratica, nesta condicao, de fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos; ou
b) praticar(em) ilicito(s) demonstrando nao possuir idoneidade de contratar cm a
Adminlstracao Publica. Neste caso, o termo inicial para a incidencia de multa
sera a data fixada para o adimplemento e o termo final, ate o maxima de 1 O (dez)
dias.
Cl.AUSULA NONA - DAS DISPOSICC>ESFINAIS
9.1 - lntegram esta Ata, o Edital do Pregao ELETRQNICO n° 0132019PEFMESRP ea proposta comercial de precos do PROMITENTE CONTRATADO.
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Cu\USULA DECIMA - DO FORO
10.1 - Fica eleito o faro da cidade de lpu (CE), coma competente para dirimir
questoes decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Precos,
renunciando as partes a qualquer outro, par mais privilegiado que seja.
lpu - Ce, __

de

de 2019.

Prefeitura Municipal de lpu
CONTRATANTE
Empresa
Representante
Testemunhas:

-er
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ANEXO Ill - DECLARA<;AO DE IDONEIDADE, FATOS IMPEDITIVOS E DE
INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGAO ELETRONICO N° ---_______
(razao social da empresa), inscrita no CNPJ n°
_____
, com sede na _(enderec;o complete) per intermedio de seu
representante legal, o(a) Sr. (a)
infraassinado, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
e do
CPF/MF n°
, para os fins de habilitacao no Preqao Eletr6nico n°
____
, Declara expressamente que:
1) Ate a presente data, inexistem fates supervenientes a sua habilltacao no
presente certame licitat6rio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores;
2) Para fins do disposto no incise V do artigo 27 da Lein° 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, nae emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nao
emprega menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz, a partir de
quatorze anos.
3) Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitat6rio, sob a modalidade de Preqao Eletr6nico N°
,
instaurado por este Municipio da proponente, de que nao pesa contra si
declaracao de INIDONEIDADE expedida por 6rgao da ADMINISTRACAO
PUBLICA de qualquer de suas esferas;
Local/ Data
(Nome e Numero da Carteira de ldentidade do Declarante)
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ANEXO IV-MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° -----CL.AUSULA PRIMEIRA - DA IDENTIFICACAO DAS PARTES:
A Prefeitura Municipal de lpu- CE, instltuicao de direito publico interno, inscrito no
CNPJ sob o n° 07.679.723/0001-08, com endereco na Praca Abilio Martins, S/N,
Centro, Municrpio de lpu - CE, neste ato representada pelo(a) pelo o Ordenador de
Despesas de diversas Secretarias, Sr(a).
, doravante
denominada
CONTRATANTE,
e
de
outro
lado,
a
Empresa
__________, pessoa jurldica de direito privado, sediada a Rua
_______ , Bairro
inscrita no CNPJ/MF sob o n°
,
por seu representante legal, Sr.
, portador do CPF n°
_______ , doravante denominado CONTRATADO, firmam entre si o
presente TERMO DE CONTRATO.
Cl.AUSULA PRIMEIRA - DOS DIPLOMAS LEGAIS:
1.1- Firmam o presente instrumento de contrato com fundamento na Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, atualizada pelas Leis n° 8.883, de 08 de junho de 1994 e
9.648, de 27 de maio de 1998 e na Lein° 10.520, de 17 de julho de 2002.
CL.AUSULASEGUNDA - DO OBJETO:
2.1- Constitui objeto do presente CONTRATO a AQUISICAO DE MATERIAL
PERMANENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPU.
CL.AUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA DO OBJETO:
3.1- A entrega do objeto do presente Contrato devera ser efetuada na sede do
6rgao solicitante, em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregao
ELETRONICO n° 0132019PEFME-SRP, sem quaisquer Onus adicionais para o
Municfpio contratante, incluindo-se nos precos contratados todos os custos de
transportes, carga e descarga, embalagem, seguro de transporte dos produtos ate
o local de entrega, bem como tributes e quaisquer outros encargos que incidam
sobre os produtos.
Cu\USULA QUARTA - DO PRECO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DA
COMPENSACAO FINANCEIRA E DA PENALIDADE POR ATRASO DE
PAGAMENTO:
4.1 - Pelo fornecimento dos produtos, o CONTRA TANTE paqara a CONTRATADA,
a irnportancia global de R$
, conforme detalhamento que se segue:
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Especifica~ao

Unid. Quant.

Marca

Valor
Unit.

Valor
Total

4.2- 0 pagamento sera efetuado por transterencia bancaria em conta corrente, na
agencia e estabelecimento bancario, cheque nominal ou Ordem Bancaria ate 30
(trinta) dias contados da apresentacao da nota fiscal/fatura ao setor financeiro da
Prefeitura Municipal de lpu, acompanhado das Certidoes de Regularidade para com
as Receitas Federal, Estadual e/ou Municipal, INSS e FGTS com os prazos de
validade devidamente atualizados.
4.3- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira (atualizacao rnonetaria) devida pelo Municipio lpu/ CE,
sera calculada mediante a aplicacao dos indices oficiais de rernuneracao basica e
juros aplicados a caderneta de poupanca.
4.4 - 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracao decorrente do fornecimento ja recebidos constitui motivo para
rescisao do contrato, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrlqacoes ate que seja normalizada a
situacao.

ClAUSULA QUINTA- DA REVISAO DE PRECOS:
5.1 - Os precos inicialmente contratados, em moeda corrente nacional, poderao ser
alterados, nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93, a fim de resguardar o equilrbrio
econornico-flnanceirodo presente contrato.
Cl.AUSULA SEXTA - DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS:
6.1- As despesas deste contrato correrao por conta das Dotacoes Orcamentarias
da Secretaria de Saude/FMS - lnvestimento -Atencao Baslca - Recursos Ordinarios
sob o n° 0701.10.301.1001.1.006
- 4.4.90.51.00, Secretaria de Saude/FMS lnvestimento
Atencao Baslca
Recursos Vinculados sob o n°
0701.10.301.1001.1007
- 4.4.90.51.00, Secretaria de Saude/FMS - lnvestimento Atencao Secundaria - Recursos Ordinaries sob o n° 0701.10.302.0025.1008 4.4.90.51.00,
Secretaria de Saude/FMS - lnvestimento - Atencao Secundaria Recursos Vinculados sob o n° 0701.10.302.0025.1009
- 4.4.90.51.00, Secretaria de
Educac;ao/FME- Manuten9ao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% - Recursos
Vinculados sob on° 0602.12.361.0048.2.027
- 4.4.90.51.00, Secretaria do Trabalho
e Assistencia Social/FMAS - Manuten9ao do Manutencao dos Servi9os de Prote9ao
Social Baslca - Recursos Vinculados sob o n° 0802.08.244.0028.2.057
4.4.90.51.00 e Secretaria de Administracao e Planejamento - Manutencao da
Secretaria de Administracao e Planejamento - Recurses Ordinaries sob o n°
0401.04.122.0009.2.005
- 4.4.90.51.00.
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Cl.AUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
7.1- Sao obriqacoes do CONTRATANTE:
7.1.1- Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, bem como efetuar
o pagamento de acordo com a forma convencionada;
7.1.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa fornecer
os produtos licitados dentro das condicoes pactuadas;
7.1. 3- Notificar a CONTRATADA. por escrito, acerca da ocorrencia de eventuais
irregularidades no fornecimento dos produtos, fixando o prazo minimo de 24 (vinte
e quatro) horas para sua reqularizacao;
7.1.4- Ordenar, se for o caso, a imediata substituicao de empregado da
CONTRATADA que ernbaracar ou dificultar a sua flscaltzacao;
7.1.5- Observar para que durante toda vigencia do mencionado contrato sejam
mantidas todas as condicoes de habilrtacao e quailflcacac da CONTRATADA.
exigiveis na licitacao, solicitando desta, quando for o caso, a docurnentacao que
substitua aquela com prazo de validade vencida.
ClAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
8.1- Na execucao deste contrato, envidara a CONTRATADA todo empenho e
dedicacao necessaries ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que forem
confiados, obrigando-se ainda a:
8.1.1Responder, integralmente, pelo pagamento de eventuais encargos
trabalhistas, previdenclarlos, fiscais e/ou comerciais resultantes da execucao dos
termos do contrato administrative decorrente desta ltcltacao, sem qualquer Onus
para o CONTRATANTE;
8.1.2- Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o
presente contrato, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigado,
sem previo assentimento por escrito, do CONTRATANTE;
8.1.3- Prestar, em tempo habtl, todas as tnforrnacoes e esclarecimentos solicitados
pelo CONTRATANTE e atender, pronta e irrestritamente, as reclamacoes desta;
8.1.4- Pagar regulamente os impostos, taxas e demais contrlbuicoes e tributos
decorrentes da execucao do objeto deste instrumento contratual a ser
posteriormente firmado;
8.1.5- fornecer os produtos de acordo com as suas especificacoes e dentro dos
prazos estipulados pelo instrumento editalicio;
8.2- Aceitar, nas mesmas condlcoes de sua proposta de precos, os acresclrnos ou
supressoes dos services que porventura se fizerem necessaries, a exclusive criterto
do CONTRATANTE, respeitados os percentuais previstos no § 1 ° do art. 65 da Lei
n° 8.666/93.
8.3- Por forca do§ 2°, do art. 32, da Lei 8.666/93, fica a CONTRATADA obrigada
a declarar ao CONTRATANTE, sob as penalidades cabiveis, a suparvenlencla
de quaisquer fatos que o impecam de contratar com a Administracao Publica.
Cl.AUSULA NONA - DA VINCULACAO:
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9.1- Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcricao, a
proposta da CONTRATADA e demais pecas que constituem o respectivo
procedimento administrative.
CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES:

10.1- Quern, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo
inidcneo ou cometer fraude fiscal, flcara impedido de licitar e contratar com a Uniao,
Estados, Distrito Federal e Munidpios, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o incise XIV do Artiga 4° da Lei n° 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
no Edital e no contrato e das demais cornlnacoes legais, garantido o direito prevlo
da citacao e da ampla defesa.
10.2 - As penalidades serao, obrigatoriamente, registradas na PMI/CE e, no caso de
suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual perlodo, sem
prejulzo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes
legais. A Adrninlstracao podera aplicar as seguintes penalidades, garantidas a
previa defesa:
10.2.1 - multa de 10% (dez por cento) sabre o valor total do pedido, no caso de
recusa injustificada para recebimento da nota de empenho/ordem de compra;
10.2.2 - multa de 10% (dez por cento), pela inexecucao total ou parcial do contrato,
incidente sabre o valor do produto nae entregue. A multa a que alude este t6pico,
nao impede que a Contratante rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as
outras sancoes previstas na legislac;aovigente a epoca;
10.2.3 - multa de 1 ,0% (um por cento), incidente sabre o valor do produto nao
entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no Anexo I;
10.2.4 - multa de 10% (dez por cento) sabre o valor total estimado da contratacao,
no caso em que a contratada der causa a rescisao do contrato;
10.2.5 - a multa sera deduzida do valor liquido do faturamento da contratada. Caso
o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para cornplementacaodo seu valor;
10.3 - as multas quando nao descontadas nos termos da letra anterior, deverao ser
colocadas a disposicao da PMI/CE, em sua tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da data da clencia expressa por parte da contratada;
10.4 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a PMI/CE fara a devida
cobranca judicial, sem prejufzo do previsto no item abaixo;
10.5. - o faltoso ficara impedido de licitar ou contratar com a PMI/CE enquanto nao
quitar as multas devidas; e
10.6 - as multas poderao ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades
constatadas.
Cl.AUSULA DECIMA PRIMEIRA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
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11.1- Da penalidade aplicada cabera recurso, no prazo de cinco (05) dias utels, a
autoridade superior aquela que aplicou a sancao, ficando sobrestada a mesma ate
o julgamento do pleito.
ClAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIG~NCIA:
12.1 -A vigencia do presente contrato de 31 de Dezembro de 20_.

e

CLAUSULA DE CIMA TERCEi RA - DAS AL TE RACO ES CONTRA TUAIS:
13.1 - 0 presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 65, da
Lei 8.666/93, sempre atraves de Termos Aditivos numerados em ordem crescente,
observando o respectivo credito orcarnentarto.
ClAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL:
14.1 - 0 presente contrato podera ser rescindido, unilateralmente, pela
Admlnistracao, quando caracterizados os seguintes motivos:
14.1.1 - Pelo nao cumprimento das clausulas contratuais;
14.1.2 - Pelo cumprimento irregular de clausulas contratuais;
14.1.3 - a lentidao do cumprimento das obriqacoes assumidas, devendo, neste
caso, a Adrnlnistracao comprovar a impossibilidade de conclusao dos services no
prazo estipulado.
14.1.4 - o atraso injustificado no lnlcio da obra, service ou fornecimento;
14.1.5 - Pela parallsacao dos servic;os, sem justa causa e previa comunicacao ao
CONTRA TANTE;
14.1.6 - a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do contratado
com outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao
ou lncorporacao, nao admitidas no edital e no contrato;
14.1. 7 - Pelo desentendimento das determinacoes e recomendacoes regulares do
CONTRA TANTE;
14.1.8 - Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execucao:
14.1.9 - a decretacao de talencia;
14.1.10 - a dissolucao da sociedade;
14.1.11 - a alteracao social ou a modiflcacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execucao do contrato;
14.1.12 - Por razoes de interesse publlco, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas pelo CONTRATANTE;
14.1.13
- a ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do contrato.
14.2 - Havendo interesse de qualquer de quaisquer das partes siqnatarias em nao
mais prosseguir com o presente contrato, podera este ser rescindido de pleno
direito. Neste caso, devera a parte interessada comunicar dita pretensao ao outro
siqnatario, com antecedencla minima de trinta (30) dias, para que este se
manifeste, no prazo de cinco (05) dias, a seu respeito.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:
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15.1 - Fica estabelecida que caso venha ocorrer algum fato nao previsto no
presente contrato, os chamados casos omissos, estes serao resolvidos entre as
partes, respeitando o objeto do contrato, a legislaQao e demais normas reguladoras
da rnateria e em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe, quando for o caso,
supletivamente os Principios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na
legislaQao civil brasileira e as disposicoes do Direito Privado.
Cl.AUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO:
16.1- 0 CONTRATANTE providenciara a publicacao deste contrato, por extrato,
nos locais de costume e na imprensa oficial do Municf pio.
Cu\USULA DECIMA SETIMA - DO FORO:
17.1- Fica eleito o foro da Comarca de lpu/ CE, com exclusao de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questao oriunda do presente
lnstrumento Contratual.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, ap6s lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente contrato, em tres (03) vias de igual
teor e forma, para um s6 efeito, na presence de duas (02) testemunhas abaixo
assinadas.
lpu-CE __

, de

de 2019

Prefeitura Municipal de lpu
CONTRATANTE

(EM PRESA)
CONTRA TADO(A)
(REPRESENT ANTE)
Testemunhas:
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ANEXO V- MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI N°
123/2006
PREGAO ELETRONICO N° --DADOS DA EMPRESA
(Nome da empresa), estabelecida na
(rua; n° e cidade), por
seu representante legal
(nome do representante, nacionalidade,
estado civil, proflssao, RG, CPF, endereco domiciliar), declara, sob as penas da
Lei que Cumpre Plenamente os Requisitos para confiquracao com Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar
123/2006.
Local/Data,
(Nome e Numero da Carteira de ldentidade do Declarante)
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ANEXO VI- MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO
DADOS DA EMPRESA
PREGAO ELETRONICO N°

-----

(Nome da empresa), estabelecida na
(rua; n° e cidade), por
seu representante legal
(name do representante, nacionalidade,
estado civil, profissao, RG, CPF, endereco domiciliar), declara, que cumpre
plenamente os requisites de habllitacao, em conformidade com o inciso VII do
art. 4°, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
Local/Data,
(Nome e Numero da Carteira de ldentidade do Declarante)
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARACAO DE AUSENCIA DE SERVIDOR
PUBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE
(Cidade)/(Estado), __

de

de 2019.

Ao
Pregoeiro Oficial do MUNICrPIO DE IPU/CE
Praca Abilio Martins, S/N, Centro - Cep. 62.250-000, Municipio de lpu - CE.
Ref.: Pregao Eletronico n°

_

Prezado Senhor,

A empresa
, com sede a
, cidade de
_
Estado de
, inscrita no CNPJ sob o n°
, por seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA que nenhum dos seus
proprietario (s) dirigente (s), gerente (s) ou acionista (s), controlador (es),
responsavel (s) tecnicos (s), funcionario (s) ou subcontratado (s), sao servidores
da Prefeitura Municipal de lpu/CE, sob qualquer regime de contratacao.

(Nome e Assinatura do representante legal)
(Obs.: a Declara~ao de ser feita em papel timbrado da empresa).

'°"

~IP.Y
OOVERIIO

MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IP
ANEXO VIII- MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura

Municipal de lpu-CE

Prezados senhores,
Apresentamos nossa proposta de precos referente a ticitacao na modalidade
PREGAO ELETRONICO N° 0132019PEFME-SRP, que versa sabre o REGISTRO
DE PRE<;OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;OES DE MATERIAL
PERMANENTE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPU, Conforme se segue.
lnformamos inteira submissao as clausulas e condicoes existentes no Edital e
seus anexos como tambem aos ditames das Leis e Decretos que regem este
procedimento licitat6rio.
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!Valor Total do Lote

LOTE;
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R$

(

Valor global da Proposta: R$
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RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRl<;AO ESTADUAL:
INSCRl<;AO MUNICIPAL:
ENDERE<;O COMERCIAL:
TELEFON E/FAX:
BANCO, AGi;NCIA EN° DA CONTA:
DADOS DO REPRESENTANTE:
Local/data
Assinatura do Responsavel ou seu
Representante Legal

Valor
Unit.
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