GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL
PERMANENTE DIVERSOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E DE TODAS AS DEMAIS SECRETARIAS GESTORA DE FUNDOS
COMO: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE, COM O
OBJETIVO DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PELO PERÍODO DE 12
MESES.
1.2. A empresa licitante, deverá elaborar proposta de preço conforme as condições estabelecidas
neste Termo de Referência. Ressaltamos que a proposta de preço deverá se referir aos Itens objeto do
Edital de Licitação, porém no quantitativo integral dos Itens cotados, pois não serão aceitas propostas
que contemplem quantitativos parciais.
2. DAS JUSTIFICATIVAS/METODOLOGIA:
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações, para
AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS E
EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE TODAS AS
DEMAIS SECRETARIAS GESTORA DE FUNDOS COMO: SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE SUPRIR SUAS
NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
2.2. O presente Termo de Referência visa atender as demandas anuais de Materiais Permanentes
Diversos e Equipamentos Gerais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes neste
Termo de Referência.
2.3. O presente Termo de Referência visa atender todas as secretarias do município de Bonito/PA,
através do fornecimento de Materiais Permanentes e Equipamentos Gerais de qualidade. Assim, a
obtenção de materiais permanentes e equipamentos gerais visa promover a melhoria da qualidade da
gestão municipal de Bonito/PA.
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2.5. Este pedido justifica-se em razão da necessidade das Secretarias Municipais. Principalmente as
detentoras de fundos, em manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando
suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades desenvolvidas, bem como para a substituição
dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização, e também pela

1

2.4. A escolha da modalidade de Pregão Presencial - SRP para a realização deste processo licitatório
justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais
vantajosos para Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o
próprio processo de escolha.
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inexistência desses materiais e equipamentos em estoque, contado a partir da assinatura do contrato
até o final do exercício anual (31.12.2019).
2.6. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos
fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se
pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes e parceladas.
2.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TECNICAS/VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO:
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS EM GERAL, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes abaixo:
3.1. Os objetos deste TERMO DE REFERÊNCIA estão distribuídos, conforme planilha abaixo:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

2

V.UNIT(R$)

R$ 564,00

R$ 255,00

2

1

ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
ANTENA PARABÓLICA (COMPLETA):
Em fibra, recepção de sinais televisão via
satélite; diâmetro 1,50 mts, com ajuste
central 0-360º; flange de saída: CPR229 G;
ganho (dBi) banda C:34,2 dBi; ganho
(dBi)banda Ku:39,0 dBi; com polarização UND
10
linear na frequência de operação(C/Ku)3,4 a
4,2 ghz 10,7ª 12,75 ghz; tempo de ruído de
elevação 20º 34K; tempo de ruído
elevação30º
31K;
Garantia
de
funcionamento: 01 ano. Montada e Instalada.
APARELHO DE TELEFONE: Sem Fio
Similar ao Telefone sem Fio da marca
UND
15
Intelbras Identificador de Chamadas Display Luminoso - Viva Voz - TS 62 C.
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ITEM
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APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
CAFETEIRA ELÉTRICA: capacidade de
xicaras/água mínimo de 1,2 litros ou mínimo 30
xícaras; material/ composição aço inox, jarra de
inox; desligamento automático; temperatura
automática; cor preto com aço inox; alimentação
energia elétrica 110v ou Bivolt; potência mínima UND
10
900w; frequência: 50/60; comprimento do cabo:
88 cm; filtro articulado removível; bandeja
coletora de resíduos removível; garantia mínima
de 12 meses; marca de referência Philips wallita
ou similar.
ESCADA: fabricada em liga de alumínio
estrutural, modelo c/ 03 (três) degraus, c/ fixação
rígida dos degraus, peças plásticas em UND
10
polipropileno, Antiferrugem, antiderrapante, tipo
profissional, c/ carga mínima de 100kg.
ESCADA: fabricada em liga de alumínio
estrutural, modelo c/ 06 (seis) degraus, c/ fixação
rígida dos degraus, peças plásticas em UND
10
polipropileno, Antiferrugem, antiderrapante, tipo
profissional, c/ carga mínima de 100kg.

V.UNIT(R$)

R$ 361,33

R$ 110,00

R$ 131,00

3

3
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APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
V.UNIT(R$)
CAMA ELÁSTICA: De 2 MT - Mini
trampolim de lona Super resistente, pintura
eletrostática a pó, rigoroso controle de
UND
10
R$ 663,00
qualidade, suporta até 100kg, 96 cm de
diâmetro, proteção dos pés antiderrapantes,
molas em inox.
COLCHÃO P/ SALTOS: Medindo 2,00 x 1,90
x 0,30 revestido em courvin com respiros nas UND
10
R$ 383,67
laterais.
COLCHONETES: Para ginastica 1,00 x 0,60 x
0,03, colchonete p/ ginastica, confeccionado em
espuma revestido courvin na cor azul c/ costura UND
20
R$ 232,67
Super resistente, lavável, medindo 1,00 comp. X
0,60 largura x 0,03 m espessura.
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UND

10

R$ 210,33

UND

5

R$ 282,33

UND

20

R$ 76,67

UND

20

R$ 292,67

UND

20

R$ 1.999,00

UND

10

R$ 971,67

UND

15

R$ 2.069,07
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ESCADA: fabricada em liga de alumínio
estrutural, modelo c/ 08 (oito) degraus, c/
fixação rígida dos degraus, peças plásticas em
polipropileno, Antiferrugem, antiderrapante, tipo
profissional, c/ carga mínima de 100kg.
ESCADA:
dobrável
em
alumínio
multifuncional, pés emborrachados, dobradiça
de
aço,
trava
de
segurança,
com
aproximadamente 2 cm de altura, capacidade
150 kg.
FERRO DE PASSAR ROUPA: com base
antiderrapante, seletor de temperatura, luz
indicadora de funcionamento, função spray,
vapor extra.
FOGÃO 4 BOCAS: mesa em aço inox, forno
autolimpante, dimensões aproximadamente
(LxAxP) 0,49 x 0,87 x 0,58 cm.
FREEZER HORIZONTAL: 1 porta 305 lts
dupla ação, branco - 220v classe a com
certificado pelo o selo procel: menor consumo
de energia e mais economia. Com 4 pés com
rodízio; facilidade de remoção na hora da
limpeza; congelamento rápido; preserva as
propriedades naturais dos alimentos e ainda
possui acionamento no painel frontal; maior
resistência à corrosão e impactos; gabinete
interno e externo em chapa de aço pintado;
maior segurança; fechadura com chave injetável
e com saída de esgoto; qualidade pelo inmetro.
FRIGOBAR: capacidade 80 litros, medidas
aproximadas largura 48cm, profundidade 50cm,
altura 65cm, gabinete com pintura eletrostática
na cor branca, porta reversível, prateleiras
moduláveis,
gás
refrigerante
ecológico,
comprovação de baixo consumo de energia,
220volts.
GELADEIRA DUPLEX: cap. aproximada 350
litros, função frost free, medidas aproximadas
largura 65cm, profundidade 70cm, altura 1,75m,
gás refrigerante ecológico, gabinete com pintura
eletrostática, cor branca, iluminação interna,
gaveta multiuso preferencialmente transparente,
congelador, prateleiras removíveis e reguláveis,
comprovação de baixo consumo de energia,

4
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UND

15

R$ 2.802,67

UND

10

R$ 2.093,77

UND

10

R$ 1.286,33

UND

8

R$ 384,67
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voltagem: 220volts.
GELADEIRA: 459 Litros, com 02 portas e
tecnologia Frost Free, cor branco e tem
capacidade de 459 litros, com puxador
ergonômico, divisória ajustável, prateleiras no
freezer e no refrigerador, capacidade do freezer
113 litros, Capacidade de armazenagem do
refrigerador (L)346 capacidade de armazenagem
total (L), 459 litros, Classificação de consumo
(Selo Procel) A. Consumo (kWh) 58
tensão/voltagem 110/220v. Garantia mínima de
12 meses.
GELADEIRA: clean frost free brb391 branco
342l - voltagem 220v classe a porta frost free;
classe A; selo procel; qualidade garantida pelo
inmetro.
LAVADORA DE ROUPA: 10 kg branca – 220
v – 14 classe a programas especiais de lavagem;
centrifugação econômica; jato limpante; função
enxágue extra; controle botão rotativo; função
turbo; função amaciante; qualidade garantida
pelo o inmetro.
PURIFICADOR DE ÁGUA: Fr 600 Prata
Potência (W) 90 (W) (220v), com torneiras,
alimentação 220v. Com depósito de Água em
Aço Inox com serpentina externa. Facilita a
higienização e não altera as propriedades da
Água, nanotecnologia, exclusiva proteção
aplicada internamente no reservatório de Água,
atuando como um escudo que inibe a
proliferação de bactérias; termostato de fácil
acesso; baixo consumo de energia; sistema de
refrigeração balanceado; refil de tripla filtragem;
retém partículas de areia; barro; ferrugem e
sedimentos e elimina odor e sabor de cloro;
floating, boias de controle do nível de água e de
segurança; torneiras de grande vazão, totalmente
desmontáveis: agilizam o uso e facilitam a
higienização e a manutenção: segurança e
qualidade garantida pelo inmetro, gás r134a:
inofensivo à camada de ozônio; prático sistema
de refil: girou trocou.

5
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MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
V.UNIT(R$)
BEBEDOURO INDUSTRIAL: 200 lts inox
com 4 torneiras frontais cromadas, com pé,
altura: 1,50, largura: 1,18, p. 60, aparador de
água frontal em chapa de inox com dreno, com
UND
5
R$ 966,33
regulagem para temperatura da água, serpentina
interna em aço inox 304; tensão 220v; baixo
consumo de energia; qualidade garantida pelo
inmetro.
BATEDEIRA INDUSTRIAL: 04 litros
Informações técnicas: Potência: 300 W
Consumo: 0,15 kw/h*/mês, quantidade de
velocidades: 5 velocidades capacidade da /gela:
UND
5
R$ 2.823,00
4 litros, acessórios: 3 batedores de metal,
nacional/importado: nacional voltagem 11 v,
dimensões do produto (lxaxp): 40 x 31 x 22,5
cm, peso líquido: 3,50 kg garantia: 1 ano.
FOGÃO INDUSTRIAL: 06 Bocas Couraçado
C/ Forno Queimadores Frontais com a Tripla,
com Controle Individual das Chamas Internas e
Externas: Mais Potência, Eficiente e Rapidez no
Preparo dos Alimentos. Queimadores Traseiros
Chama Dupla. EASY CLEAN Na Mesa:
Esmalte Antiaderente que Facilita a Limpeza.
Grades e Queimadores da Mesa de Ferro UND
15
R$ 1.017,33
Fundido: Maior Resistência para Panelas
Pesadas. Injetor de Gás Horizontal: Evita
Entupimento. Bandeja Coletora de Resíduos:
Facilita e Agiliza a Limpeza. Estrutura de
Cantoneiras de Aço: Robustez e Resistência.
Forno Industrial: Manipulador de Temperatura
de Cinco Posições: Melhor Controle. Puxador do
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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
V.UNIT(R$)
EXTINTOR DE INCÊNDIO: 8 KG, pó
químico ABC, com peso bruto 11,5 KG,
composto de Monofosfato de Amônia 55%,
validade de 12 meses, deve vir incluso: Extintor UND
20
R$ 181,67
carregado, mangueira, suporte de parede,
produto com certificado do Inmetro, seguindo a
norma NBR158082010.
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Forno de PVC: Proporciona Baixa Temperatura
e Maior Segurança no Manuseio. Forno com
Duas Grades Prateleiras. Suporte de Aço
Cromado, Alturas Ajustáveis em Quatro
Posições. Capacidade de Forno (L) 103.
Consumo de Gás por Queimadores (Kg/H)
Grande 0.29, Pequeno 0.11, Forno 0.33.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: inox,
capacidade 2 litros, alta rotação com copo em
inox, motor de 1/3 HP, bivolt 110 e 220v, UND
lâminas de corte em aço inox reforçado, pés de
borracha ante vibração.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Inox
capacidade 4 Litros, com copo em inox, alta
rotação, motor de ½ CV, bivolt 110 e 220v, UND
laminas de corte em aço inox reforçado, pés de
borracha ante vibração.

20

R$ 289,33

15

R$ 295,67

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
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V.UNIT(R$)

R$ 3.563,67

R$ 682,33

7
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ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
NOBREAK: potência máxima de 3000va;
tensão de entrada de 115V/220V bivolt
automático e tensão de saída de 115V; sistema
de proteção na saída contra curtos e
interferências; número mínimo de 6 tomadas; 4 UND
30
baterias internas 127V/7Ah; autonomia de no
mínimo 25 minutos (com 50% de carga); botão
liga/desliga; e comprimento de cabo mínimo 1m.
Garantia de no mínimo 24 meses
NOBREAK: para computador: Potência
Nominal aprox. de 1,2 KVA; Potência Real de
600W; Tensão entrada 115/127/220 Volts;
Tensão de saída 110/220 Volts; Alarmes
UND
20
audiovisual; Bateria interna selada; Autonomia
Carga Mínima 15 min; Possuir no mínimo 06
Tomadas de saída padrão ABNT; Garantia de 12
Meses. Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota Principal)
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EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDIO E FOTO
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
APARELHO DE DVD: Com controle remoto,
portas
USB,
Reprodução UND
10
DVD/CD/CDR/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3.
APARELHO DE TV: de 42'', tela em LED,
com resolução FULL HD 1920 x 1080p, com no
mínimo de 03 entradas HDMI, USB, vídeo
componente, LAN (rj45), áudio, vídeo, recepção UND
10
p/ VHF, UHF, TV a cabo, com sistema de cores
PAL-M, PALM-N, NTSC, bivolt - médio: 110w;
em STANDBY.

R$ 1.772,00

V.UNIT(R$)
R$ 298,67

R$ 4.433,67

8
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V.UNIT(R$)
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MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
ESPECIFICAÇÃO
UND QUANT
FRAGMENTADORA
DE
PAPEL,
GRAMPOS,
CLIPES,
CARTÕES
MAGNÉTICOS E CD’S: abertura de inserção
mínima: 240mm; capacidade de corte: a partir de
15 folhas simultâneas (75g/m²); tipos de
fragmentos: partículas ou tiras longitudinais;
tamanho aproximado dos fragmentos: 2mm ou
fragmento máximo de 4mmX80mm; nível de
segurança 3 (Norma DIN 32951-1); limite
máximo de ruído: 65 decibéis (NRB 10152, item
4.2); cesto de lixo removível c/ capacidade
mínima de 30 litros; tensão de funcionamento:
220volts; cor a definir; estruturas e engrenagens UND
4
internas metálicas; rodízios para deslocamento;
chave para ligar, desligar e reverter, evitando
atolamento de papel; uso contínuo ou sem
parada para resfriamento; equipamento com
aterramento e plug adaptador p/ antigo padrão de
tomada elétrica (2p + t); potência mínima do
motor: 400watts; desligamento automático
quando porta estiver aberta e quando o coletor
estiver cheio; gabinete em metal sem parafusos,
rebites ou qualquer outro elemento cortante na
face externa; pintura eletrostática c/ tratamento
oxidante. Manual de instruções.
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10

R$ 1.062,00

20

R$ 293,67

20

R$ 628,33
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APARELHO DE TV: de 32" tela em LED,
com conversor digital, integrado, resolução
HD,1388x769p,02 entradas HDMI, progressive
scan, controle remoto, altos falantes integrados,
relógio, data e hora, SLEEP TIMER E PIP, com
velocidade de painel 60Hz. Com as seguintes
especificações técnicas: Resolução 1366 x 768
Taxa de atualização 60 Hz Tempo de resposta
6,5 MS Brilho 300 CD/M² Contraste dinâmico
UND
2.000.000:1 Potência de áudio total (RMS) 10 W
+ 10 W Sistema de TV NTSC , PAL-M , PAL-N
, ISDB-TB Conexão p/ fone de ouvido Sim
Entrada áudio e vídeo Sim Dimensões s/ base
(LxAxP) mm 770,9 x 495,5 x 50,0 Peso s/ base
(kg): 8,3 Dimensões c/ base (LxAxP) mm 770,9
x 542,1 x 179,0 Padrão do furo p/ instalação na
parede 200 mm x 100 mm Consumo de energia
60 W Cor Preto Tensão/Voltagem bivolt.
CAIXA AMPLIFICADA: c/ potência mínima
de 150W RMS, c/ impedância de 8 Ohms, c/
sensibilidade de 98db, c/ entradas auxiliar RCA,
USB e P10, c/ alto falante de 10” e TWEETER, UND
c/ chave seletora de voltagem permitindo
operação em AC de 110v, 220v ou bivolt, c/
dimensões aproximadas de 30cmx39cmx28cm.
CAIXA AMPLIFICADA: 120 WaQs RMS
(Ou Superior) - 1 Alto Falante de “10” ou “12” - 1 HI MID Driver - - Rádio FM -- Entrada
SD/USB com Controle de Busca por Pasta – Display e Controle Remoto - *Tecla REC
(Gravação) disponível nos modos FM/Entrada
Auxiliar *Grave direto no Pendrive ou Cartão
SD - - Tecla USB/SD/FM/AUX Smart A Q e
nuator -- Controle de Agudo e Grave
(High/Low) - Entrada de Microfone P10 ¼ -- UND
Entrada de Linha P10 ¼ - Acompanha 1
Microfone Sem Fio -- Efeito de Voz nos
Microfones - Entrada Auxiliar RCA L&R -Alça e Rodízio para Transporte - Suporte para
Pedestal -- Fonte de Tensão Automática AC 100
a 240 Volts – - Bateria Interna 12 Volts Entrada de Alimentação de Corrente 12V -Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 470x330x300mm
- Peso 7,5 KG.

9
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20

R$ 79,00

UND

5

R$ 276,33

UND

10

R$ 1.758,00

UND

15

R$ 1.650,33

UND

10

R$ 193,33
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35

UND

Página

34

FONE DE OUVIDO: acústicos para PC’s, cor a
definir, resposta de frequência: 14 a 22.000Hz,
faixa de cabeça ajustável e acolchoada visando
conforto, almofadas auriculares de proteção que
recubram toda a orelha, impedância: 32 Ohms, c/
cabo de, no mínimo, 2 metros, estéreo, controle
de volume.
MICROFONE DE MESA: pescoço de ganso
haste flexível c/ altura aprox. de 6”, c/ cápsula
condensador,
c/
padrão
de
captação
unidirecional, suporte de mesa com alta
diretividade e sensibilidade, alimentação c/
bateria de 9volts, c/ resposta de frequência: 60
hz a 18.000Hz, cabo c/ comprimento de, no
mínimo, 5 metros.
MÁQUINA
FOTOGRÁFICA:
Alta
Resolução, 16.1 MP, Zoom Optico10x, Cartão
8gb- Similar A Sony Dscw690.
PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW):
Com tecnologia LCD com matriz ativa TFT com
16 milhões de cores; Resolução mínima nativa
de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve
possuir interfaces de comunicação, sendo 01
(uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Entrada USB;
2500
lumens;
Alto-falante
integrado;
Alimentação automática 100-120V, 220-240V;
Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo
VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações
a partir de um Pendrive direto no projetor (sem o
uso de pc); Garantia mínima de 12 meses.
RÁDIO MP3/CD/AM/FM: conexão USBAZ380S. Garantia: 1 ano. Sistema: 20 canais.
Potência: 2 W Conectividade: USb-MP3 LINK
entrada estéreo line in de 3,5 mm, caixa acústica.
Dimensões: (LxPxA) 21,2 x 24,5 x 13 cm.
Dimensões embalagem: (LxPxA) 28 x 15,6 x
24,6 cm. Tipo pilhas: 6 pilhas tamanho C ou A.
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MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
V.UNIT(R$)
APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: de 9.000
BTU'S SPLIT, 1PH, ciclo frio,
compressor rotativo, controle
remoto, com display de LCD, Selo
Procel classe A, filtro Hepa para
retenção de bactérias, painel
UND
20
R$ 1.319,43
digital, função memória para modo
de funcionamento, temperatura e
velocidade, função timer, função
turbo, função oscilar, Lâmpada de
aviso “limpar filtro”, na cor
branca, 220V. Garantia de 1 ano.
APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: de 12.000
BTU'S SPLIT, 1PH, ciclo frio,
compressor rotativo, controle
remoto, com display de LCD, Selo
Procel classe A, filtro Hepa para
retenção de bactérias, painel
UND
20
R$ 1.773,00
digital, função memória para modo
de funcionamento, temperatura e
velocidade, função timer, função
turbo, função oscilar, Lâmpada de
aviso “limpar filtro”, na cor
branca, 220V. Garantia de 1 ano.
APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: de 18.000
BTU'S SPLIT HI-WALL, Ciclo
frio, compressor rotativo, filtro
antibacteriano, controle remoto,
tempo
de
Tecnologia
Convencional, Voltagem (V):220,
UND
20
R$ 2.823,73
frequência
(Hz):60
fase
monofásico, cor da evaporadora
branco,
capacidade
de
Refrigeração
(BTU/h):18.000.
Regula temperatura e velocidade,
função /timer, função turbo, função
oscilar. Garantia de 1 ano.

11
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R$ 2.157,77

UND

20

R$ 2.536,33

12

43
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APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: tipo Split Hi
Wall com capacidade nominal de
24.000 BTU'S, com controle
remoto e com as seguintes
especificações; gás refrigerante
410A; operação eletrônica; tensão
220volts (monofásico); compressor
rotativo, dotado de variador
eletrônico
de
frequência,
possibilitando o funcionamento em
rotação variável, para cargas
parciais; filtro antibacteriano,
LEDs indicativos, nível de ruído,
conformidade com a ABNT e
certificados
por
órgãos
competentes da área; consumo
compatível com a potência do
equipamento com selo PROCEL
ou INMETRO; garantia mínima de
12 meses, manual de instrução em
português.
APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: de 30.000
BTU'S SPLIT HIWALL de 30.000
btus, selo Procel INMETRO nível
A/B, filtro antibacteriano, Função
controle remoto sem fio, garantia
mínima de 01 ano
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APARELHO
DE
AR
CONDICIONADO: tipo: Janela,
capacidade refrigeração: 10.000
BTU/H, ciclo: frio, Condicionador
de ar tipo Janela, na cor branca,
com vazão aproximada de 700 a
850 m³/h, com display e
informação de temperatura e
funções ativas (painel eletrônico),
ciclo frio, de flexão de ar para
cima e para baixo automática,
controle remoto com display de
cristal líquido, tensão de operação
127 v, compressor do tipo rotativo,
principais funções: controle de
temperatura,
função
ventilar,
função SLEEP, função Swing,
função timer, baixo ruído,
direcionadores de ar do tipo
manual.
Filtro
do
tipo
antibacteriano lavável. Conteúdo,
unidade
evaporado,
unidade
condensadora, controle remoto e
manual, capacidade de refrigeração
10.000 BTU/H, capacidade de
refrigeração
(kw/h)
2,93,
frequência 60(Hz), dimensão do
aparelho
(LxHxP)
460x325x500mm
(sem
embalagem), garantia mínima de
12 meses, manual de instrução em
português. A aquisição do aparelho
está condicionada à retirada do
equipamento
danificado
e
instalação do novo equipamento
para se preservar a garantia legal e
correção do funcionamento das
instalações, a instalação do
aparelho está condicionada às
limitações
arquitetônicas
e
funcionais do CHDD.
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UND

05

R$ 1.614,35

UND

10

R$ 353,00

UND

10

R$ 443,33

UND

05

R$ 631,19

UND

10

R$ 205,52

UND

20

R$ 143,33
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BEBEDOURO: 03 Torneiras
100lt, torneira frontal cromada,
aparador de agua frontal em inox c
dreno, revestimento externo em
inox, motor hermético, tensão
127v ou 220v, certificação
inmetro.
BEBEDOURO DE COLUNA:
Galão Características Técnicas:
Garrafão 10 e 20 litros/ Voltagem
127 V ou 220 V/ Frequência 60
Hz/50 Hz/Corrente 127 V – 1,1A 220
V
0,7ª/Capacidade
de
Armazenamento
2
Litros/
DIMENSÕES:
Largura
300
mm/Altura 905 mm/Profundidade
330 mm/ Peso 12,90 Kg.
BEBEDOURO DE COLUNA
PRESSÃO: Aço inox, de pressão,
com capacidade mínima de gelar
80 litros de agua dia, 93cm de
altura x 35cm de largura x 31cm
de profundidade, 110 ou 220 volts,
acondicionamento de forma a
evitar choque mecânico. Garantia
de no mínimo 12 meses.
BEBEDOURO
ELETRICO
CONJUGADO: Pot. 125-145 BB1 (MODELO PROINFANCIA)
Gabinete em aço carbono prétratado contra corrosão e pintura
epóxi a pó
CARRINHO
PARA
TRANSPORTE DE CARGAS:
em metal com dois pneus e câmara
de ar.
VENTILADOR DE COLUNA:
50cm
20”
bivolt
altura
1.66mm/16cv, 3 pás em plástico,
velocidade regulável, diâmetro e
hélice 16” na cor preto 20 volts
médio.

14
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QUANT
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ESPECIFICAÇÃO
COMPUTADOR: do tipo estação
de trabalho (desktop): Processador
que possua no mínimo 4 núcleos
de processamento, cache interno
mínimo:
6Mb
(megabytes),
número de threads: 4, frequência
de trabalho mínima de 2.8 GHz e
TPD máximo de 65W, com
extensões de virtualização e
instruções SSE4.1 e 4.2; placa mãe
com arquitetura ATX ou BTX com
no mínimo 2 slots para memória
DDR3 ou superior permitindo a
instalação de até 16 (dezesseis)
Gigabytes com no mínimo 2 (dois)
slots do tipo PCI-E e com a
controladora de vídeo off board do
tipo PCI-Express 16x e suportar
boot por Pendrive ou disco
conectado a uma porta USB 2.0;
memória RAM do tipo DDR31600MHz ou superior de 8 (oito)
Gigabytes em um único módulo
interface controladora de vídeo
compatível com WXGA padrão
PCI Express 16X com memória
dedicada de no mínimo 1 (um)
Gigabyte permitindo controlar 2
monitores simultaneamente e com
no mínimo 1 (conector) do tipo
DVI ou Display Port; placa de rede
integrada a placa mãe com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s
com conector RJ45; conectores de
saída de fone de ouvido e
microfone na parte traseira e
frontal do gabinete; no mínimo 6
(seis) interfaces USB 2.0 ou
superior, sendo 2 (duas) interfaces
USB 3.0 e ao menos 2 (duas) na
parte frontal do gabinete; unidade
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de disco rígido interna de
capacidade de armazenamento de
no mínimo 500GB (quinhentos
gigabytes) do tipo serial ATA 3
com velocidade de rotação de
7.200; uma unidade de DVD+RW
dual layer interna, com interface
do tipo serial ATA ou superior;
fonte de alimentação do tipo ATX
bivolt automático; gabinete com
botão liga/desliga e indicadores de
atividade da unidade de disco
rígido e do computador ligado na
parte frontal do gabinete e com
base ou suporte adequado para
utilização do gabinete na posição
vertical (torre); Teclado padrão AT
com 107 teclas, todos da língua
portuguesa, padrão ABNT-2 com
regulagem de altura e inclinação
do teclado, e conexão USB com a
placa mãe; Mouse óptico, com
botões esquerdo, direito e central
próprio de rolagem, com fio,
conexão USB; Monitor de vídeo
de no mínimo 23 polegadas, 100%
tela plana com conexão DVI, com
base regulável de altura, com os
devidos cabos; Deverá ser
acompanhado de licença de
software do sistema operacional
Microsoft Windows 10 Pro 64 bits
no idioma português do Brasil;
pacote Microsoft Office Standard
2016 ou superior no idioma
português do Brasil (obs: licença
do pacote Microsoft Office que
dependa de plano de assinatura,
seja anual ou mensal, não atende
as necessidades da Fundação).
Todos os softwares deverão ser
acompanhados das respectivas
mídias de instalação, Garantia de
no mínimo 24 meses
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UND

30

R$ 1.572,33

UND

40

R$ 2.326,09
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COMPUTADOR
(DESKTOP
BÁSICO): Com Processador no
mínimo Intel Core i3 ou AMD
A10 ou Similar; 1 (um) Disco
Rígido de 500 GB; Memória RAM
de 08 (oito) GB, SDRAM DDR4
2.133 MHZ ou Superior; Placa
principal deve ter arquitetura ATX,
MICROATX,
BTX
OU
MICROBTX, conforme padrões
estabelecidos
no
sítio
WWW.FORMFACTORS.ORG;
Pelo menos 01 (um) Slot PCIExpress 2.0 X16 ou superior; O
adaptador de vídeo integrado
deverá ser no mínimo de 01 (um)
GB de memória; Possuir no
mínimo 02 (duas) saídas de vídeo;
Gravadora de CD, DVD ROM;
Teclado USB, ABNT2, 107
TECLAS (com fio) e mouse USB
(com fio); Monitor de LED 19" ;
Interfaces de rede 10/100/1000 e
WIFI padrão IEEE 802.11 B/G/N;
Sistema Operacional Windows 10
PRO (64 Bits); Garantia de 12
meses.
COMPUTADOR
PORTÁTIL
(NOTEBOOK): Com Processador
no mínimo Intel Core i5 ou AMD
A10 ou similar; 1 (um) Disco
Rígido de 500 GB; 7.200 RPM;
Unidade de Disco Ótico CD, DVD
ROM; Memória RAM de 8 (oito)
GB, SDRAM DDR4 2.133 MHZ
ou superior; Tela LCD de 14" ou
15"; Teclado Padrão ABNT2;
Interface de rede 10/100/1000
Conector RJ-45 Fêmea e WIFI
Padrão IEEE 802.11A/B/G/N;
Sistema Operacional Windows 10
PRO
(64
BITS);
Bateria
recarregável;
Fonte
externa
automática compatível com o item;

17
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Interfaces USB 2.0 e 3.0, 01
(UMA) HDMI ou Display Porte 01
(um) VGA, Leitor de cartão; WEB
CAM FULL HD (1080P); Deverá
vir acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e
acondicionamento
do
equipamento; Garantia de 12
(doze) meses.
IMPRESSORAMULTIFUNCIO
NAL: velocidade de impressão de
no mínimo 30 PPM em preto e 30
PPM em cores; Bandeja com
capacidade de papel para no
mínimo 250 folhas; Capacidade
saída de papel para no mínimo 150
folhas; Dimensão de papel na
bandeja: Carta, Oficio1, A4, A5,
B6 e fólio e executivo; Resolução
1200x1200 DPI ou 2400x600 DPI;
Memória padrão de no mínimo
256 MB; Compatibilidade com
Windows XP, Windows 7 64-bit,
Windows 10 Pro 64 bits, Linux e
Mac; Linguagem de impressão:
PCL6, emulação PostScript 3;
Interfaces: USB 2.0 ou superior e
Ethernet 10/100 Base-TX (padrão
interna);
Impressão
duplex
automática (frente e verso); Ciclo
mensal recomendável de no
mínimo
40.000
páginas;
Processador de no mínimo
400Mhz; Copiadora; Alimentador
automático (ADF) para no mínimo
35 páginas; Cópias de 1 - 99 de um
original; Redução e ampliação de
25% - 400%; Cópia no modo
autônomo (sem necessidade de
PC); Scanner Colorido duplex
automático (frente e verso); 2.
Cada impressora deverá ser
acompanhada de um transformador
de tensão elétrica de entrada 220v

56

57

UND

UND

10

R$ 931,74

30

R$ 933,17

20

R$ 462,68
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e saída 110v, adequado para
suportar a tensão da impressora
durante o seu uso. 3. Garantia de
no mínimo 24 meses.
IMPRESSORA TECNOLOGIA
LASER: Conexão USB 2.0 com
memória interna, impressão frente
e
verso,
compatível
com
WINDOWS 8,7 e XP, acompanhar
mídia de instalação e cabos.
Garantia de 1 ano
IMPRESSORA
JATO
DE
TINTA COLORIDA: ciclo de
trabalho
mensal
12.000
páginas/mês,
mídias
aceitas
A3,A4,A5,A6,B4,B5,C5,C6,DL e
envelope, velocidade de impressão
preto (PPM), até 33 PPM,
alimentação voltagem de entrada
100
até
240VCA
(+/10%),50/60Hz (+/-Hz), impressão
frente e verso opcional, número de
cartuchos de impressão 4 (1 de
cada , sendo preto, ciano, magenta
e amarelo), conectividade USB2,
sistemas operacionais compatíveis:
Windows8,7, Vista e XP, garantia:
1 ano.
IMPRESSORA
LASER
(COMUM): Especificação mínima
-com
padrão
de
cor
monocromático; resolução mínima
de 1200 x 1200 DPI; velocidade de
35 páginas por minuto PPM;
suportar tamanho de papel a5, a4
carta e ofício; capacidade de
entrada de 200 páginas; ciclo
mensal de 50.000 páginas;
interface
USB;
permitir
compartilhamento por meio e rede
10/100/100 ethernet e WIFI 802.11
b/g/n; suportar frente e verso
automático; o produto deverá ser
novo, sem uso, reforma ou

19
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20

R$ 162,00

UND

20

R$ 172,36
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ROTEADOR (WAN): Mínimo
300 (trezentos) Mbps e suportar no
mínimo e padrões IEEE 802.11
b/g/n; Mínimo de 04 (quatro)
portas LAN 10/100 Mbps Fast
Ethernet MDI/MDXI; Mínimo 01
(uma) porta WAN que suporte de
endereço IP estático, DHCP client,
PPPoE, PPTP e L2TP; Mínimo 01
(uma) porta padrão USB 2.0;
Deverá suportar os padrões WPA e
WEP; Possuir duplo firewall (SPI
e NAT); Mínimo de 02 (duas)
antenas desmontáveis de 03 dBi
tipo bipolar; Potência mínima de
saída de 17 dBm; Suportar DMZ;
Deverá suportar filtro de endereços
de MAC e IP; Possuir engenharia
de tráfego QoS; Garantia de 12
meses.
SWITCH:
Especificações:
Suporta
aprox.
24
portas
10/100/1000
com
detecção
automática e mais 4 portas SFP
1000BASE-X,
ou
uma
combinação;
Memória
e
processador (MIPS a 500 MHz);
32 MB de flash; Tamanho do
buffer de pacotes (4,1 Mb);
SDRAM de 128 MB; Latência de
100 Mb e de 1000 Mb; Capacidade
de produção de até 41,7 Mpps;
Capacidade de routing/switching
de 56 Gbps; Navegador Web;
SNMP Manager; IEEE 802.3
Ethernet MIB; Acompanha 01
Cabo de força, 01 Kit para
montagem em rack, 01 Cabo do
console; Garantia de 12 meses.
Para o(s) ITEM(NS)-A (Cota
Principal)

20

recondicionamento garantia de 12
meses.
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MÁQUINAS INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO

61

ITEM
62

63

64

UND

QUANT

V.UNITY

UND

5

R$ 551,06

UND

5

R$ 252,43

MOBILIÁRIO EM GERAL
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
ARMÁRIO
PARA
ESCRITÓRIO: Com Duas Portas
UND
20
E Quatro Prateleiras - Em Aço Cor Cinza.
ARMÁRIO
PARA
ESCRITÓRIO: Tipo Balcão Com
UND
15
Duas Portas De Abrir Prateleiras
Internas em MDF - Cor Cinza.
ARMÁRIO
PARA
ESCRITÓRIO: 02 portas com
UND
20
chaves,
material
MDF,
preferencialmente
com
as
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V.UNIT(R$)
R$ 660,01

R$ 256,97

R$ 174,20

21
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ESPECIFICAÇÃO
CALCULADORAELETRÔNICA
DE MESA PROFISSIONAL: com
impressão, bobina, fita e visor em
LCD ou LED, números grandes
com 14 dígitos, impressão preta ou
bicolor, funções: porcentagem, MU,
função call, cálculo de taxas, seletor
de arredondamento de decimais,
conversor de moeda, acumulador
automático, inversão de sinais, tecla
de memória, velocidade mínima de
impressão:
3linhas/segundo,
dimensões aproximadas: larg.20cm
x comp.33cm x alt.8cm, voltagem:
220 volts ou bivolt. Manual de
instruções.
MÁQUINA DE CALCULAR
ELÉTRICA: tipo comum com
visor e bobina, 14 dígitos, contendo
as quatro operações, com bateria, na
voltagem 110/220 volts, garantia
mínima de 12 meses do fabricante.
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68

69
70

UND

20

R$ 286,72

UND

20

R$ 400,23

UND

20

R$ 646,13

UND

15

R$ 113,44

UND

10

R$ 437,02

UND

10

R$ 1.248,57
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seguintes medidas aproximadas:
(AxLxP) 1,50x1,00x50mm.
ARMÁRIO
PARA
ESCRITÓRIO: cor branco, com
chave, fabricado em MDF, com 02
portas, com 03 prateleiras,
preferencialmente
com
as
seguintes medidas aproximadas:
(AxLxP) 1,60x1,90x0,50.
ARMÁRIO EM AÇO: com duas
portas apresenta quatro prateleiras
internas, além de fechadura com
maçaneta e estrutura apoiada
diretamente no piso medidas em
mm (altura 1880; largura 1200;
profundidade 450) especificação
do armário em aço chapa 24
(0,60mm) - chapa 22 (0,75mm)
fabricado com chapa de aço 26
(0,45mm) e reforço interno, o
arquivo em aço é dotado de grande
estabilidade estrutural, apresenta
rolamentos; fechamento frontal das
gavetas e porta - etiquetas medidas
em mm (altura 1340, largura 460,
profundidade 710.
ARMARIO DE ACO: 16 portas
c/chaves roupeiro de aço - 04
corpos e 16 portas am1 (modelo
pro infância) serão fornecidos
roupeiros em aço na cor cristal,
confeccionados em chapa de aço
"22" (0,75mm).
ARMARIO SUSPENSO: Com
duas portas para guarda de
medicamentos com armação em
cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi
na cor branca. Não serão aceitas
ondulações,
ARQUIVO: Contendo 4 Gavetas MDF - Cor Azul
ARMÁRIO VITRINE: 02 (duas)
portas; Confecção em aço; Com
laterais de vidro.
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ARQUIVO DE AÇO: 6 gavetas
para pasta suspensa com puxadores
salientes ou embutidos e trilhos
telescópicos, fechadura com trava
simultânea para todas as gavetas,
com
chaves.
Produto
confeccionado em chapa de aço
reforçado, pintura eletrostática a
pó. Medidas aproximadas 1,33 x
0,47 x 0,71m.
ARQUIVO EM AÇO: Com 4
gavetas pasta suspensas, serão
fornecidos arquivos deslizantes em
aço chapa 26 (espessura 0,46mm)
na cor platina, com quatro gavetas
e travamento único, fechamento
através de tambor cilíndrico, com
gavetas corrediças.
ARMÁRIO: Aéreo 03 Portas Para
Cozinha Em Aço – Branco
APAGADOR: de quadro branco
BANCOS PARA PRAÇA: em
madeira plástica, medindo 1,50 m
de comprimento x 30 cm de
largura e 35 mm de espessura, na
cor Itaúna, encosto medindo 1,60
m de comprimento x 25 Cm de
largura x35mm de espessura. Área
Aproximada:
1,60
m
de
comprimento x 0,70 m de altura x
0,60 m de largura.
CADEIRA UNIVERSITÁRIA:
Diretor com Braço Escamoteável Assento e Encosto: - Material:
Compensado
Multilaminado
Revestido em Tecido. - Espuma:
Injetada de 70mm. - Cor: Tecido:
azul. - Anatômicos, União: Lâmina
de Aço c/ Capa de Polipropileno. Prancheta: - Material: MDF de
15mm Revestido em Fórmica. Cor: Branco, Casca de Ovo (Bege)
e Cinza. - Bordas: Perfil de PVC
tipo "T". - Modelo: Lateral. -
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Escamoteável: Sim. - Braço de
Apoio: Possui em PU. - Estrutura:
- Material: Tubo de Aço Redondo,
diâmetro 22,22mm(7/8). - Base: 4
Pés.
Gradil:
Tratamento
Antiferrugem e Corrosão: Sim. Pintura: Epóxi-pó. - Cor: Preto. Ponteiras:
Externas
em
Polipropileno
Injetado.
Dimensões: - Assento: 460 x
480mm. - Encosto: 460 x 480mm.
- Prancheta: 390 x 250mm. Altura até o Assento: 450mm. Altura até o Encosto: 850mm. Altura até a Prancheta: 760mm.
CADEIRA
UNIVERSITÁRIA C/ PORTA
LIVROS: Descrição do produto:
Estrutura Universitária Fixa com
Porta
Livros
Assento em
Polipropileno Encosto Modelo ISO
em Polipropileno Prancheta em
MDP Carga Máxima Suportável:
100 a 140 kg uniformemente
distribuídos Cor Azul.
CADEIRA
GIRATÓRIA:
Poltronas giratórias com braços,
Assento estofado modelo diretor
com espuma injetada de 5 cm, com
madeira compensado de 15 mm
por baixo da espuma revestido em
Tecido azul, com encosto – base
classe 5, com braço com relex e
regulagem de altura com pistão a
gás fixado na base com parafuso e
porca garra de ¼.
CADEIRA
GIRATORIA:
Poltronas giratórias sem braços,
espaldar médio, assento e encosto
em compensado Multilaminado
anatômico, espuma de poliuretano
injetada em densidade de 40 a
dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta
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resistência a propagação de rasgos
além de baixa deformação. Solidez
à luz classe 5, pilling padrão 5,
peso 280/290g/m
CADEIRAS DE PLÁSTICO:
Infantil coloridas 60 x30 x 25 cm
medidas aproximadas.
CADEIRA FIXA: adulto, com
acento e encosto com espuma
injetada, revestida em tecido, sem
braço, altura não regulável, 4
pernas, cor azul.
CADEIRA PRESIDENTE: com
assento com encosto em madeira
compensado anatômico com 15MM de espessura, espuma
laminada injetada, ambos com
espessura de 5/7 revestimento em
courissimo, couro ecológico, braço
em polipropileno ou P.U, injetado
na cor preto, base giratória com
sistema de relax que permite a
inclinação do encosto em conjunto
com assento, regulagem de altura
por meio a gás, estrela em aço
cromado com rodízios duplo giro
na cor azul.
CADEIRA FIXA: Estrutura em
tubo 7/8 chapa 18, com 4 travessa
sendo duas em cima e duas nos pés
na altura de 0.33 cm do chão,
altura do acento até no chão de
0,44 cm altura, do encosto até no
chão 0,80 cm, assento estofado
com espuma injetada de 3 cm,
atrás
da
espuma
madeira
compensado de 15 mm com fundo
em TNT preto o estofado em
Tecido de polipropileno azul,
medidas do assento 0,39x0,41
x0.45 mm de espessura com perfil
de 13 mm aplicado com grampo
80/12 em torno do assento , fixado
na estrutura com 4 parafusos alto
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atarraxam-te de 4.0x40 encosto
estofado com espuma injetada de 3
cm, atrás da espuma madeira
compensado de 15 mm com fundo
em napinha preta, estofado em
Tecido de polipropileno azul
medidas
do
encosto
0.36
x0.21x0.45mm de espessura, com
perfil de 13 mm aplicado com
grampo 80/12 em torno do
encosto, fixado na estrutura com 3
parafusos alto atarraxam-te de
4.0x40, A estrutura deve receber
tratamento Antiferrugem antes da
pintura, a pintura tem que ser com
tinta automotiva industrial na cor
preta.
CADEIRA
EM
FERRO:
polipropileno: Confecção
em
aço/ferro pintado; SEM braços,
rodízios e regulagem de altura;
Assento/encosto em polipropileno.
CADEIRAS
PLÁSTICAS:
Brancas, Sem Braço
CONJUNTO PRÉ‐ESCOLAR:
Coletivo composto de 01 Mesa e
04 Cadeira: MESA confeccionada
em tubo industrial 1”. Solda
eletrônica
MIG.
Tratamento
anti‐ferruginoso. Pintura Epóxi‐Pó.
Tampo
em
compensado
multiplatinado (800x800x18mm)
com bordas e cantos arredondados,
revestidos em fórmica e fixado na
estrutura através de
parafusos
auto‐
atarrachantes.
Altura
aproximada de 520 mm a 570mm.
CADEIRAS confeccionadas em
tubo industrial 3/4” (parede
reforçada)
com
Assento
(300x310x10mm)
e Encosto
(300x160x10mm) em compensado
Multilaminado,
boleados
e
anatômicos, revestidos em fórmica
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e rebitados na estrutura através
de rebites de alumínio. Altura
aproximada de 580 mm.
CONJUNTO DE CARTEIRAS
E CADEIRAS ESCOLARES:
Educação infantil estrutura em aço
tampos em madeira cores diversas
com sapatas reguláveis formato da
carteira triangular com 6 lugares
CONJUNTO
ESCOLAR
TAMANHO ADULTO: Conjunto
escolar adulto composto de uma
mesa e uma cadeira. Mesa
individual
com
tampo
confeccionado em MDF de 18mm
revestido na face superior com
laminado melaminico de alta
pressão com espessura de 0,8mm,
na cor ovo brilhante. Face inferior
revestida
em
chapa
de
balanceamento
(contra
capa
fenólica de 0,6mm). Dimensões
mínimas acabadas do tampo:
600x450x19mm. Tampo com
topos encabeçados com fita de
bordo em PVC (cloreto de
polivinila)
com
primer,
acabamento texturizado, na cor
AZUL, colada com adesivo
"HotMelting".
Dimensões
nominais de 22mm (largura) x
3mm (espessura), com tolerância
de + ou - 0,5mm para espessura.
Fixação do tampo à estrutura
através de porca garra e parafusos
com rosca métrica M6, 6,0mm,
comprimento 45 mm (mais ou
menos 2mm), cabeça paneja funda
Philips.
Mesa estrutura composta de
montantes
verticais
confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29mm
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x 58mm, em chapa 16 (1,5mm),
travessa longitudinal para apoio do
porta livros em tubo de aço
carbono laminado a frio, com
costura, seção 40x20mm em chapa
de aço 16 (1,5mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de
“C”, com secção circular de Ø =
31,75mm (1 1/4”), em chapa 16
(1,5mm). Pés confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular
de Ø = 38mm (1 1/2”), em chapa
16 (1,5mm).
Porta livros em MDF 10mm, com
anteparo frontal e lateral, revestido
nas duas faces, bordas lixadas,
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), acabamento
com seladora seguido de verniz
PU,
formado
com
painel
compacto, proporcionando melhor
absorção da cola. Face externa
composto de dois painéis (um em
cada lado) de 3mm de espessura
produzido de partículas de alta
densidade, cru, impregnado com
resinas sintéticas e termo fixadas
por pressão e alta temperatura, de
superfície uniforme e hiper
compacta, tornando uma base ideal
para
fixação
do
laminado
melaminico de acabamento nas
faces externas, com absorção de
produtos
aplicados
para
compactação. Fixação do porta
livros à travessa longitudinal
através de cinco rebites tipo pop.
Dimensões do Porta Livros:
Profundidade mínima: 310mm.
Largura
mínima:
500mm.
Espessura Mínima: 10mm.
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Ponteiras e sapatas da mesa em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor
AZUL, fixadas à estrutura através
de encaixe. Sapatas anterior dos
pés (travessas inferiores) com
diâmetro
interno
de
aproximadamente 38mm para
encaixe do tubo, com dimensões
superiores de 170mm para
proteção da pintura, acabamento
texturizado dotado de relevos com
bordas arredondadas, base de
apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento.
Sapatas
posterior
dos
pés
(travessas inferiores) com diâmetro
interno
de
aproximadamente
38mm para encaixe do tubo, base
de apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento
Ponteiras de acabamento embutida
no tubo que forma a base do
tampo. Ponteiras e sapatas da
mesa, “modelo FDE-FNDE”,
deverão ter o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero.
CADEIRA para o aluno estrutura
tubo de aço industrial quadrado
20X20mm, com espessura de
parede de no mínimo 1,5mm
(chapa 16) quatro pés, ponteiras
em polipropileno 100% injetado
nos pés e topos cor AZUL.
Travamento do mesmo tubo tipo
arco entre os pés frontais e tipo
barra entre os pés traseiros.
ASSENTO dimensões mínimas
medindo 400mm de largura
(medindo da parte mais larga)
390mm de profundidade e 10mm
de espessura, formato anatômico
com acomodação para região
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glútea. ENCOSTO dimensões
mínimas medindo 390mm de
largura (medindo na parte mais
larga), 190mm de altura e 10mm
de espessura, formato com
curvatura anatômica, altura em
relação
ao
piso
de
aproximadamente
770mm.
Assento
e
encosto,
em
compensado, madeira de lei,
revestidos com laminado de alta
pressão, (encosto dois lados),
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), bordas lixadas,
recebendo acabamento final com
seladora seguido de verniz
PU. Fixação do assento e encosto
na estrutura através de oito rebites
tipo pop (quatro no encosto e
quatro no assento).
Altura do tampo da mesa em
relação ao piso: 760mm, Altura do
assento em relação ao piso:
440mm.
Características do Conjunto:
Cor da estrutura: CINZA CLARO
Cor do revestimento do tampo,
porta livros (dois lados), assento e
encosto (dois lados): OVO
brilhante.
Estrutura metálica, em tubo de aço
industrial. União das partes por
meio de solda feita pelo sistema
mig mag. Os cordões da solda não
poderão apresentar reforço, póros
visíveis,
crateras,
respingos,
trincas. A estrutura soldada deverá
apresentar resistência mecânica
compatível com a característica do
mobiliário a ser fabricado.
A estrutura metálica deverá
receber tratamento anticorrosivo.
Pintura final em epóxi-pó aplicada
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pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos,
com película mínima de 40
microns.
Exigências complementares:
Variação permitida na altura do
tampo da mesa (face superior X
piso): 1% (um por cento).
Variação permitida na altura do
assento (frente da cadeira X piso):
1% (um por cento).
As laminas de madeira utilizadas
no assento e encosto deverão ser
de espessura de aproximadamente
1,5mm e estar isentas de
deterioração por fungos e/ou
insetos xilófagos (cupins e brocas).
CONJUNTO
PARA
PROFESSOR: Composto de uma
mesa e uma cadeira. Mesa
individual com tampo em MDF
revestido na face superior com
laminado melaminico de alta
pressão com espessura de 0,8mm,
na cor ovo brilhante. Face inferior
revestida
em
chapa
de
balanceamento
(contra
capa
fenólica de 0,6mm). Dimensões
mínimas acabadas do tampo:
1200x650x19mm. Tampo com
topos (bordas) encabeçados com
fita de bordo em PVC tipo T Semi
rígido de no mínimo 1,5mm na cor
AZUL. Fixação do tampo à
estrutura através de porca garra e
parafusos com rosca métrica M6,
6,0mm, comprimento 45 mm (mais
ou menos 2mm), cabeça paneja
funda Philips.
Mesa estrutura composta de
montantes
verticais
confeccionados em tubo de aço
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carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29mm
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm),
travessa longitudinal para apoio do
porta livros em tubo de aço
carbono laminado a frio, com
costura, seção 40x20mm em chapa
de aço 16 (1,5mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de
“C”, com secção circular de Ø =
31,75mm (1 1/4”), em chapa 16
(1,5mm). Pés confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular
de Ø = 38mm (1 1/2”), em chapa
16 (1,5mm).
Painel frontal revestido nas duas
faces com laminado melaminico de
alta pressão na mesma cor e
tonalidade do tampo, borda
longitudinal
inferior
com
acabamento em PVC tipo T Semi
rígido de no mínimo 1,5mm na cor
AZUL. Dimensões aproximadas
de 250mm de altura e 1119mm de
comprimento. Fixação do painel
frontal na estrutura através de
parafusos auto atarrachantes.
Porta livros em MDF 10mm com
anteparo frontal e lateral, revestido
nas duas faces, bordas lixadas,
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), acabamento
com seladora seguido de
Verniz PU, formado com painel
compacto, proporcionando melhor
absorção da cola. Face externa
composto de dois painéis (um em
cada lado) de 3mm de espessura
produzido de partículas de alta
densidade, cru, impregnado com
resinas sintéticas e termo fixadas
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por pressão e alta temperatura, de
superfície uniforme e hiper
compacta, tornando uma base ideal
para
fixação
do
laminado
melaminico de acabamento nas
faces externas, com absorção de
produtos
aplicados
para
compactação. Fixação do porta
livros à travessa longitudinal
através de cinco rebites tipo pop.
Dimensões do Porta Livros:
Profundidade mínima: 370mm.
Largura
mínima:
850mm.
Espessura Mínima: 10mm. Fixação
do sub tampo a base através de seis
rebites tipo pop.
Ponteiras e sapatas da mesa,
modelo
FDE-FNDE,
em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor
AZUL, fixadas à estrutura através
de encaixe. Sapatas anterior dos
pés (travessas inferiores) com
diâmetro
interno
de
aproximadamente 38mm para
encaixe do tubo, com dimensões
superiores de 170mm para
proteção da pintura, acabamento
texturizado dotado de relevos com
bordas arredondadas, base de
apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento.
Sapatas
posterior
dos
pés
(travessas inferiores) com diâmetro
interno
de
aproximadamente
38mm para encaixe do tubo, base
de apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento
Ponteiras de acabamento modelo
FDE-FNDE embutida no tubo que
forma a base do tampo. Ponteiras e
sapatas da mesa, deverão ter o
símbolo
internacional
de
reciclagem,
apresentando
o
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CADEIRA para o professor,
estrutura tubo de aço industrial
quadrado
20X20mm,
com
espessura de parede de no mínimo
1,5mm (chapa 16) quatro pés,
ponteiras em polipropileno 100%
injetado nos pés e topos.
Travamento do mesmo tubo tipo
arco entre os pés frontais e tipo
barra entre os pés traseiros.
ASSENTO dimensões mínimas
medindo 400mm de largura
(medindo da parte mais larga)
390mm de profundidade e 10mm
de espessura, formato anatômico
com acomodação para região
glútea. ENCOSTO dimensões
mínimas medindo 390mm de
largura (medindo na parte mais
larga), 190mm de altura e 10mm
de espessura, formato com
curvatura anatômica, altura em
relação
ao
piso
de
aproximadamente
770mm.
Assento
e
encosto,
em
compensado, madeira de lei,
revestidos com laminado de alta
pressão, (encosto dois lados),
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), bordas lixadas,
recebendo acabamento final com
seladora seguido de verniz
PU. Fixação do assento e encosto
na estrutura através de oito rebites
tipo pop (quatro no encosto e
quatro no assento).
Altura do tampo da mesa em
relação ao piso: 760mm, Altura do
assento em relação ao piso:
440mm.
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CONJUNTO PRÉ – ESCOLAR
MULTICOLORIDO INFANTIL
Confeccionado em madeira de lei
maciça (muiracatiara ou angelim
pedra) composto de 01 mesa e 04
cadeiras.

35

Características do Conjunto:
Cor da estrutura: CINZA CLARO
Cor do revestimento do tampo,
porta livros (dois lados), assento e
encosto (dois lados): OVO
brilhante.
Estrutura metálica, em tubo de aço
industrial. União das partes por
meio de solda feita pelo sistema
mig mag. Os cordões da solda não
poderão apresentar reforço, póros
visíveis,
crateras,
respingos,
trincas. A estrutura soldada deverá
apresentar resistência mecânica
compatível com a característica do
mobiliário a ser fabricado.
A estrutura metálica deverá
receber tratamento anticorrosivo.
Pintura final em epóxi-pó aplicada
pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos,
com película mínima de 40
microns.
Exigências complementares:
Variação permitida na altura do
tampo da mesa (face superior X
piso): 1% (um por cento).
Variação permitida na altura do
assento (frente da cadeira X piso):
1% (um por cento).
O tampo da mesa, painel frontal,
porta livros, assento e encosto
deverão
estar isentos de
deterioração por fungos e/ou
insetos xilófagos (cupins e brocas).
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Mesa estrutura em madeira de lei
maciça, medindo na base de apoio
do tampo 710x710mm.
Pés
medindo no topo 65x65mm de
espessura e 30x30mm na base
(pespontado e chanfrado - quinas
arredondadas). Ilhargas laterais
com 85x20mm com borda
arredondada na parte inferior,
respigada e encaixada nos pés,
através de cola e 16 (dezesseis)
pinos galvanizado fixado na parte
interna da estrutura. Toda a
estrutura lixada, eliminando farpas,
sem rachaduras ou ressaltos,
acabamento com seladora seguida
de verniz. Cantoneiras com 40mm
de largura e 20mm de espessura
nos quatro cantos internos da
estrutura, fixados entre as ilhargas
laterais. Tampo confeccionado em
compensado laminado de madeira
de lei, dimensões mínimas
medindo
800x800x18mm,
revestido na face superior com
laminado melaminico de alta
pressão brilhante nas cores
vermelho, verde claro, azul claro
e amarelo claro brilhante, face
inferior lixada e acabada com
seladora seguida de verniz.
Fixação do tampo à estrutura
através de oito parafusos rosca
soberba. Borda do tampo em
madeira com dimensões mínimas
30x35mm, arredondada 180º em
toda a sua extensão, inclusive os
cantos,
eliminando
bicos
pontiagudos lixada e acabada com
seladora seguida de verniz. Altura
do tampo em relação ao piso:
580mm. Cadeira estrutura em
madeira de lei maciça. Pés de
frente com 40x40mm de espessura
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e aproximadamente 308mm de
altura, pés traseiros com 50x30mm
de espessura no centro e 30x25mm
no topo e base. Bordas com quinas
arredondas. Travessas laterais com
18mm de espessura e 50mm de
altura.
Travessa frontal com
50mm de altura, 18mm de
espessura
e
230mm
de
comprimento. Travessa traseira
com 50mm de altura, 18mm de
espessura
e
245mm
de
comprimento. Travessas com
bordas inferiores arredondadas,
respigadas e encaixadas nos pés,
fixada através de cola e pino
galvanizado fixado na parte interna
da estrutura. Toda à estrutura
lixada, eliminando farpas, sem
rachaduras
ou
ressaltos,
acabamento com seladora seguida
de verniz. Assento medindo
340x340mm
com
espessura
mínima de 10 mm, anatômico
côncavo para acomodação da
região glútea. Altura em relação ao
piso: 320mm. Encosto medindo
370x140 mm com espessura
mínima de 08 mm, com curvatura
anatômica.
Revestimento
do
assento e encosto (dois lados) com
laminado melaminico de alta
pressão brilhante, sendo cada
cadeira com revestimento de uma
cor: vermelho, verde claro, azul
claro e amarelo claro brilhante.
Assento com face inferior (fundo)
lixada e acabada com seladora
seguida de verniz. Altura total do
encosto em relação ao piso: 620
mm.
Exigências complementares:
Variação permitida nas dimensões
do tampo, assento e encosto: 1%
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R$ 302,00
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Variação permitida na altura do
tampo da mesa (face superior X
piso): 1% (um por cento).
Variação permitida na altura do
assento (frente da cadeira X piso):
1% (um por cento).
CONJUNTO
ESCOLAR
TAMANHO MEDIO: Conjunto
Escolar Médio composto de uma
mesa e uma cadeira. Mesa
individual
com
tampo
confeccionado em MDF 18mm,
revestido na face superior com
laminado melaminico de alta
pressão com espessura de 0,8mm,
na cor ovo brilhante. Face inferior
revestida
em
chapa
de
balanceamento
(contra
capa
fenólica de 0,6mm). Dimensões
mínimas acabadas do tampo:
600x450x19mm. Tampo com
topos encabeçados com fita de
bordo em PVC (cloreto de
polivinila)
com
primer,
acabamento texturizado, na cor
AZUL, colada com adesivo
"HotMelting".
Dimensões
nominais de 22mm (largura) x
3mm (espessura), com tolerância
de + ou - 0,5mm para espessura.
Fixação do tampo à estrutura
através de porca garra e parafusos
com rosca métrica M6, 6,0mm,
comprimento 45 mm (mais ou
menos 2mm), cabeça paneja funda
Philips.
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Mesa estrutura composta de
montantes
verticais
confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29mm
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm),
travessa longitudinal para apoio do
porta livros em tubo de aço
carbono laminado a frio, com
costura, seção 40x20mm em chapa
de aço 16 (1,5mm). Travessa
superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de
“C”, com secção circular de Ø =
31,75mm (1 1/4”), em chapa 16
(1,5mm). Pés confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular
de Ø = 38mm (1 1/2”), em chapa
16 (1,5mm).
Porta livros em MDF 10mm, com
anteparo frontal e lateral, revestido
nas duas faces, bordas lixadas,
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), acabamento
com seladora seguido de verniz pu,
formado com painel compacto.
Face externa composto de dois
painéis (um em cada lado) de 3mm
de espessura produzido de
partículas de alta densidade, cru,
impregnado com resinas sintéticas
e termo fixadas por pressão e alta
temperatura,
de
superfície
uniforme e hiper compacta,
tornando uma base ideal para
fixação do laminado melaminico
de acabamento nas faces externas,
com absorção de produtos
aplicados
para
compactação.
Fixação do porta livros à travessa
longitudinal através de cinco
rebites tipo pop. Dimensões do
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Porta
Livros:
Profundidade
mínima: 310mm. Largura mínima:
500mm.
Espessura
Mínima:
10mm.
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Ponteiras e sapatas da mesa,
modelo
FDE-FNDE
em
polipropileno copolímero virgem e
sem cargas, injetadas na cor
AZUL, fixadas à estrutura através
de encaixe. Sapatas anterior dos
pés (travessas inferiores) com
diâmetro
interno
de
aproximadamente 38mm para
encaixe do tubo, com dimensões
superiores de 170mm para
proteção da pintura, acabamento
texturizado dotado de relevos com
bordas arredondadas, base de
apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento.
Sapatas
posterior
dos
pés
(travessas inferiores) com diâmetro
interno
de
aproximadamente
38mm para encaixe do tubo, base
de apoio no piso com 45mm de
largura e 85mm de comprimento
Ponteiras de acabamento embutida
no tubo que forma a base do
tampo. Ponteiras e sapatas da
mesa,
modelo
FDE-FNDE,
deverão ter o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o
número identificador do polímero.
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CADEIRA para o aluno estrutura
tubo de aço industrial quadrado
20X20mm, com espessura de
parede de no mínimo 1,5mm
(chapa 16) quatro pés, ponteiras
em polipropileno 100% injetado
nos pés e topos cor AZUL.
Travamento do mesmo tubo tipo
arco entre os pés frontais e tipo
barra entre os pés traseiros.
ASSENTO dimensões mínimas
medindo 400mm de largura
(medindo da parte mais larga)
390mm de profundidade e 10mm
de espessura, formato anatômico
com acomodação para região
glútea. ENCOSTO dimensões
mínimas medindo 390mm de
largura (medindo na parte mais
larga), 190mm de altura e 10mm
de espessura, formato com
curvatura anatômica, altura em
relação
ao
piso
de
aproximadamente
700mm.
Assento
e
encosto,
em
compensado, madeira de lei,
revestido com laminado de alta
pressão, (encosto dois lados),
cantos
arredondados
(apenas
quebrando quinas), bordas lixadas,
recebendo acabamento final com
seladora seguido de verniz
PU. Fixação do assento e encosto
na estrutura através de oito rebites
tipo pop (quatro no encosto e
quatro no assento).
Altura do tampo da mesa em
relação ao piso: 660mm, Altura do
assento em relação ao piso: 80mm.
Características do Conjunto:
Cor da estrutura: CINZA CLARO
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OVO

Estrutura metálica, em tubo de aço
industrial. União das partes por
meio de solda feita pelo sistema
mig mag. Os cordões da solda não
poderão apresentar reforço, póros
visíveis,
crateras,
respingos,
trincas. A estrutura soldada deverá
apresentar resistência mecânica
compatível com a característica do
mobiliário a ser fabricado.
A estrutura metálica deverá
receber tratamento anticorrosivo.
Pintura final em epóxi-pó aplicada
pelo processo de deposição
eletrostática camada de tinta com
acabamento liso e livre de defeitos,
com película mínima de 40
microns.
Exigências complementares:
Variação permitida na altura do
tampo da mesa (face superior X
piso): 1% (um por cento).
Variação permitida na altura do
assento (frente da cadeira X piso):
1% (um por cento).
As laminas de madeira utilizadas
no tampo da mesa, porta livros,
assento e encosto deverão ser de
espessura de aproximadamente
1,5mm e estar isentas de
deterioração por fungos e/ou
insetos xilófagos (cupins e brocas).
GAVETEIROS
COM
RODÍZIOS: Para Escr. Contendo
Três Gavetas, Sendo Uma Para
Pasta Suspensa - Com Fechadura Cor Azul
ESTANTE
EM
AÇO:
Capacidade mínima de 100 Kg;
com 06 Prateleiras.

UND

100

R$ 251,07

UND

20

R$ 306,00
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lados):
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encosto (dois
brilhante.
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UND

10

R$ 199,17

UND

10

R$ 247,55

UND

5

R$ 2.976,32

UND

15

R$ 221,57

UND

10

R$ 401,16

UND

20

R$ 320,56

UND

100

R$ 247,30
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LONGARINAS: 03 Lugares,
Estofadas (encosto e assentos) em
espuma injetada, sem braço, Cor
Azul, estrutura metálica com
pintura epóxi.
LONGARINA
SEM
ESTOFAMENTO: Sem braços Com 03 lugares, Espaldar médio,
Estrutura metálica, Assento e
encosto em polipropileno. Garantia
de no mínimo 12 meses
MESA PARA REUNIÃO: Com
12 Lugares
MESA PARA ESCRITÓRIO:
De 1,50m Contendo duas Gavetas,
Cor Azul Ou Branca
MESA PARA ESCRITÓRIO
EM L: ou Estação de Trabalho
Secretário com duas gavetas na cor
Azul, confeccionada em MDF 15
mm melaminico BP no tampo e
saia com acabamento em perfil
180º na cor cinza, Pé metálico
confeccionado
em
Tubo
20x30x1,20 mm com tratamento
Antiferrugem e pintura a pó
EPOXI
cinza.
Dimensão:
1400x1400x600x750 MM.
MESA ESCRIVANINHA: com
três gavetas, com chave, estrutura
em pintura epóxi a pó com
tratamento Antiferrugem, cor azul
ou branca. Medidas aproximadas:
(LxPxA) 1,20 x 0,60 x 1,00
MESINHA
INFANTIL:
compacta, leve e fácil de limpar.
Produzida em matéria-prima 100%
virgem. Produto aditivado com
anti-UV, resistente a raios solares.
Material polipropileno e aditivo.
Peso produto: 2,1 kg. Produto:
(LxAxP)
50x46x65cm.
Cor:
vermelho e azul.
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UND

10

R$ 450,33

UND

20

R$ 877,54

UND

40

R$ 671,00

UND

40

R$ 560,57

UND

6

R$ 46,34

UND

6

R$ 241,72
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MESA P/ COZINHA: com
estrutura cromada, tampo em
fórmica na cor branca, com as
seguintes medidas aproximadas:
(LxAxP) 1,20x 0,75x0,80.
MESA DE TRABALHO: Em
madeira prensada, Revestido em
laminado melaminico, Retangular
com bordas em PVC, medindo
1.40m x 0,65cm, 0,74cm altura, Na
cor cinza, Com 2 gavetas, Com
painel frontal, Sem painel lateral,
Para escritório, com estrutura em
aço pintada em epóxi pó na cor
preta. Garantia de no mínimo 12
meses.
MESA PARA REFEITÓRIO: 06
(seis) assentos com encosto,
assento
fixo,
estrutura
reforçada/baixa, tampos e assentos
em MDF.
QUADRO BRANCO: moldura
em alumínio c/porta apagador e giz
formato
retângulo.
Medidas
aproximadas 150x120cm
QUADRO DE AVISOS EM
CORTIÇA NATURAL: medindo
90cm de largura x 60cm de altura,
fabricado em madeira MDF de
12mm de espessura ou fibra de
madeira, c/ moldura e acabamentos
em alumínio anodizado fosco, c/
espessura total de aprox. 20mm,
boa qualidade p/ fixação de
alfinetes, cantoneiras plásticas de
proteção c/ fixação invisível,
acompanha parafusos, buchas para
instalação em parede.
QUADRO
DE
AVISOS
BRANCO: medindo 120cm de
largura x 90cm de altura, c/ 15
prendedores (conf. padrão JF/PB),
fabricado em madeira MDF de
12mm de espessura, c/ moldura e
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UND

6

R$ 195,62

UND

10

R$ 110,22

UND

10

R$ 1.862,90

UND

15

R$ 39,41

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

Página

107

acabamentos
em
alumínio
anodizado fosco, c/ espessura total
de aprox. 20mm, cantoneiras
plásticas de proteção c/ fixação
invisível, acompanha parafusos,
buchas para instalação em parede.
QUADRO DE AVISOS NA
COR BRANCA, MAGNÉTICO:
medindo 120cm de largura x
120cm de altura, c/ 30 ímãs p/
papel, base em MDF de 8mm,
chapa de aço galvanizado, c/
moldura e acabamentos em
alumínio anodizado fosco, boa
qualidade de ímãs, cantoneiras
plásticas de proteção c/ fixação
invisível, acompanha parafusos,
buchas para instalação em parede,
c/ proteção para pontos vivos ou
cortantes.
RELÓGIO
DE
PAREDE:
analógico ou digital, adequado p/
exposição
em
ambientes
profissionais,
numerais
em
tamanho grande p/ visualização a
média
distância,
qualidade
superior, cores preferenciais: cinza
ou preta, estrutura externa em
resina, lente em vidro mineral,
dimensões aproximadas: altura
40cm x largura 40cm x
profundidade 4cm, alimentação: 2
pilhas.
SOFÁ: 01 (um) lugar. Cor: preto.
Couro ecológico. Almofadas do
assento (fixas) e almofadas do
encosto (fixas). Conforme Termo
de Referência.
SUPORTE
FIXO
PARA
INSTALAÇÃO DE TV’S: de 14”
a 42”, c/ sistema de fixação
universal, fabricado em aço
carbono com pintura eletrostática,
na cor preta, c/ roldana em
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OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
BALDE A PEDAL/LIXEIRA:
Confecção
em
polipropileno.
UND
30
Aprox. Capacidade de 49 litros.
LIXEIRA PARA COLETA
SELETIVA 50 L. Conjunto para
coleta seletiva com 04 cestos Os
cestos e a tampa são injetados em
plástico polietileno de alta
densidade ou em polipropileno
UND
20
com proteção UV, especificas para
descarte de Vidro, Papel, Metal e
Plástico, cores diversificada para
cada coletor e a estrutura metálica
é confeccionada em aço-carbono
1020 galvanizado.
LIXEIRA EM AÇO INOX: com
tampa e pedal, formato cilíndrico,
UND
30
medindo aproximadamente 350
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R$ 1.352,00

V.UNIT(R$)
R$ 128,13

R$ 602,45

46

ITEM

UND

R$ 343,00
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polietileno e bucha de apoio, c/
capacidade de até 50kg, c/ aprox.
4cm de distância da parede, na cor
preta, c/ dimensões 09 X 07 X
04cm (altXlargXprof), c/ kit
completo de instalação em paredes
e manual de instalação.
RACK PARA TV: Branco,
moderno, com visual atual e
sofisticado e produzido com um
material resistente é o que você
precisa para deixar sua sala muito
mais charmosa e elegante.
Desenvolvido em MDF 15mm,
este rack possui 4 rodízios, design
moderno e uma gaveta, Dimensões
aproximadas do produto (cm) AxLxP: 43x135x38cm Peso líq.
aproximado do produto (kg):
24,3kg Dimensões aproximadas da
embalagem (cm) - AxLxP:
80x156x41,5cm
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R$ 194,00

APARELHOS, EQUIPAMENTOS UTENSILHOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICO LABORATORIAL
E HOSPITALAR
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
UND
QUANT
VALOR UNIT.
AUTOCLAVE
HORIZONTAL:
Alimentação principal: elétrica com
gerador de vapor saturado com
capacidade aprox. de (25) litros, de
bancada, micro processada, programável.
Ciclo selecionável para 134 graus / 121
graus centígrados, Dimensões internas c/
aproximadamente (a x l x p) (270 x 440),
Dimensões externas c/ aproximadamente
116
UND
10
R$ 12.266,95
(a x l x p) (560 x 420 x 550), Remoção
do ar por gravidade, Camara em aisi 316,
Porta em aço inox 316, Com travamento
m
portas
abertas,
desligamento
automático com elevação de temp.
Válvula de segurança, com pressão,
temperatura, tempo e indicação do ciclo,
acompanha: 02 bandejas de aço inox aisi
304, Alimentação: 220v-60hz.
APARELHO
RADIOGRÁFICO
ODONTOLÓGICO:
Para exame
intraoral, Gerador com rendimento de 70
KV e 08 a 10 MA, Tempo de exposição
117 ajustável, de 0,1 a 3 segundos
UND
03
R$ 6.399,66
aproximadamente,
com
indicação
luminosa no painel, Tubo de raios x de
anodo
fixo,
com
foco
de
aproximadamente 0,8 mm, Controle de
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mm x560 mm, capacidade para 50
litros, na cor prata.
LIXEIRA
DE
MADEIRA
PLÁSTICA: Oval - Com arcos de
chapa galvanizada e sarrafos de
madeira plástica, medindo 35 cm
de boca x 25 cm de fundo x 60 cm
de altura, fixada em tronco de
madeira plástica de 10 cm a 12 cm
de diâmetro, com altura de 60 cm
do solo ficando com uma altura
total de 1,20 m, fixado 50 cm no
solo com concreto. Tamanho
aproximado: 45 cm de diâmetro x
1,20 m de altura.
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R$ 1.016,66
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05

R$ 975,00

UND
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R$ 698,32

UND

10

R$ 315,33
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exposição com comando manual e
programado, com alarme sonoro, Braço
pantográfico, coluna móvel sobre 4
rodízios, Alimentação: 110/220 volts
selecionável, 60hz, Inclui: garantia de 1
ano, peças de reposição por 5 anos,
manual de instruções.
BALANÇA COM MEDIDOR DE
ESTATURA: ideais p/ quaisquer lugares
em que seja necessário o controle e ou
acompanhamento do peso de pessoas
como consultório medico, hospitais,
academias de ginastica, clínica de
estética, SPA, centros de dietas, clubes,
ginásio de esportes, escolas, hotéis,
condomínios e residências. Construção
resistente e durável com aço carbono
SAE- 1020. Pintura eletrostática a pó.
Piso de borracha antiderrapante. Pés
antiderrapante
e
regulável
para
nivelamento. Régua antropométrica de
1,00 a 1,95m x 0,5cm. Baixo custo de
manutenção, classe de exatidão III,
capacidade para até 150 kg, plataforma
medindo 30 x 40.
BALANÇA
ANTROPOMÉTRICA
ADULTO: Modo de operação digital,
cap. 200 kg Indicador móvel com leitura
digital, proteção contra sobrecarga, de
fácil limpeza, leitura digital, 220 volts 60 hz; manual de operação e serviços,
todos os dispositivos necessários ao
completo
funcionamento
do
equipamento, garantia mínima de 01 ano
para peças e serviços, certificado de
calibração do inmetro.
BALANCA
ANTROPOMETRICA
PEDIÁTRICA: Até 15 kg, Indicador
móvel com leitura digital, proteção
contra sobrecarga, de fácil limpeza,
divisão de fração 10 gr. com leitura
digital, 220 volts - 60 hz; manual de
operação e serviços, todos os dispositivos
necessários ao completo funcionamento
do equipamento, garantia mínima de 01
ano para peças e serviços, certificado de
calibração do inmetro.
BIOMBO: Com 03 (três) faces e rodízio,
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125
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127

128

UND
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R$ 816,57

UND

07

R$ 1.008,66

UND

10

R$ 402,75

UND

10

R$ 1.550,66

UND

05

R$ 1.136,67

UND

10

R$ 682,35

UND
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R$ 1.750,33
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estrutura em tubo de aço c/ pintura
eletrostática a pó epóxi, c/ tecido
resistente e durável, c/ 04 (quatro)
rodízios, c/ dimensões aproximadas:
largura aberto: 1,80m / largura fechado:
0,61m, altura: 1,80.
CADEIRA DE RODAS ADULTO:
Confecção: Aço/Ferro Pintado, Braços
fixos, Pés removíveis, Sem elevação de
pernas, nem suporte de soro.
CADEIRA DE RODAS PARA
OBESO: Capacidade aprox. 159 Kg,
Braços escamoteava, Pés fixos, Com
suporte de soro.
CADEIRA PARA COLETA DE
SANGUE: Em ferro esmaltado, Tipo
concha, 2 braçadeiras reguláveis com
apoios revestidos em courvin e haste
cromada, Assento e encosto estofados
revestidos em courvin, Pês com sapatas
de borracha. Garantia de no mínimo 12
meses.
CARRO MACA SIMPLES: Confecção
em aço inoxidável, Com suporte para
soro, colchonete e grades laterais.
CARRO PARA TRANSPORTE DE
BANDEJA ABERTO: estrutura em
tubo de aço inox, c/ puxador p/
deslocamento, 02 prateleiras em aço inox
c/ acabamento escovado, varandas em
torno das prateleiras, c/ altura
aproximada de 10cm para proteção das
bandejas,
dimensões
aproximadas:
comprimento: 90cm, largura: 60cm,
altura: 90cm, c/ pés e 4 rodízios de
aprox. 3”, sendo os 02 rodízios traseiros
com freios, capacidade mínima de carga:
60kg.
CILINDRO
DE
GASES
MEDICINAIS: Confecção em aço,
Capacidade de até 10 litros, Acessórios
(Válvula, manômetro e fluxômetro).
COMPRESSOR
DE
AR
ODONTOLÓGICO: Para consultório,
totalmente isento de óleo, deslocamento
de ar de no mínimo 8 PCM, Reservatório
com volume de no mínimo 40 litros,
Pressão de operação entre 116 a 120 PSI,
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R$ 2.899,67
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Com motor 1 HP, monofásico, Rotação
máxima de 1.800 RPM, 110 e 220 volts,
Nível de ruído máximo de 75 DBA, O
equipamento deve acompanhar pês de
borracha, conjunto de filtros, purgador
eletrônico de 1/4 e demais materiais
necessários para sua perfeita instalação e
funcionamento. Garantia de no mínimo
12 meses.
CARRO DE CURATIVO: Tampo e
prateleira em aço inoxidável, gradil em
aço inoxidável em toda volta, provido de
balde e bacia, Estrutura em aço
inoxidável de 01 polegada de diâmetro,
fixação do tampo c/par de aço inox, com
arruela de aço, Rodízios giratórios de 3
polegadas, revestidos de borracha, sendo
02
com
travas,
Dimensões:
0,45x0,75x0,85m. Garantia de no
mínimo 12 meses.
CARRO MACA: Leito estofado com
grades, leito fixo, estofado, compensado
de 15 mm, com espuma revestido em
courvin, cabeceira móvel, grades laterais
em tudo aço inox, e suporte de soro em
aço inox, Dimensões: (0,60 x 1,90 x
0,80) m, rodízios de 5” sendo dois com
freios em diagonais. Acabamento em
pintura epóxi. Inclui: manuais, Garantia
de no mínimo 12 meses.
CAMA
HOSPITALAR:
Com
movimentos manuais (2), flexão de
pernas, dorso e vascular, Dimensões
totais do leito 90x190 cm, Altura do
Chão até o leito: 55 cm, Grades laterais
em aço inox– Largura: 123 cm, Altura
das grades até o leito: 35,5 cm,
Capacidade máxima: 130 KG.
CADEIRA
ODONTOLÓGICA
COMPLETA:
(Equipo/sugador/refletor): No mínimo 3
terminais;
Cabeceira
Articulada;
Comando de cadeira a pedal; Equipo
Cart. ou acoplado; Refletor Multifocal
(mais de uma intensidade); Cuba de
porcelana/cerâmica; Unidade auxiliar; 1
Sugador, Seringa Tríplice; Caneta de
rotação; Contra Ângulo; Peça Reta; e
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Micro Motor, Cuspideira.
CONJUNTO
ODONTOLOGICO:
Cadeira
odontológica.
Completa
(cad./equipo/und.sug.) - consultórios
odontológicos, composto por: cadeira
odontológica,
Com
movimentos
automáticos e ambidestra (atende a
destros e canhotos). Acionamento através
de pedal de comando multifuncional, que
proporciona o acionamento e a alteração
gradual de luminosidade do refletor, a
movimentação do encosto e assento,
volta a zero. Base com desenho
ergonômico,
construída
em
aço,
protegida por debrum antiderrapante,
Encosto de cabeça anatômico, removível,
bi articulável e com regulagem de altura,
com movimentos anterior, posterior e
longitudinal. Apoios dos braços, direitos
e esquerdo, fixos com acabamentos
arredondado, projetado para facilitar o
acesso do paciente e aumentar a
produtividade do profissional, dispensa
movimentação e facilita a limpeza e
desinfecção. Estofamento amplo, com
apoio lombar, montado sobre estrutura
rígida recoberta com poliuretano injetado
de alta resistência, revestido com
material laminado e sem costura; Equipo
odontológico,
equipo
para
uso
odontológico, para o acionamento e
controle da seringa, instrumentos
rotativos e outros, ambidestro (atende a
destros e canhotos), com tampo de inox
removível e autolavável. Pegador frontal,
central, de fácil acesso, Suporte das
pontas construído em ABS automotivo
de alto impacto, ambos com cantos
arredondados.
Mangueiras
lisas,
arredondadas, sem ranhuras ou estrias,
leves e flexíveis. pedal progressivo de
acionamento das ponta, Composto por: 1
seringa
tríplice
com
design
arredondado, bico giratório, removível e
autolavável; - 1 terminal para micro
motor; - 1 terminal para alta rotação,
Reservatórios FA de agua para seringa e
splay das pontas, translúcidos, de fácil
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acesso e pressurização automática.,
Refletor odontológico, refletor para uso
odontológico com ajuste gradual na
intensidade 15.000 a 20.000 lux
localizado no pedal da cadeira
odontológica, movimentos suaves e cor
padrão gelo compatível com todos os
ambientes, Acionamento através do pedal
de comando da cadeira odontológica,
otimizando a biossegurança. Protetor do
espelho
em
material
resistente
transparente
protegendo-o
contra
aerossóis.
braço
em
aço
com
movimentação vertical e horizontal com
cantos arredondados, pintura lisa e de
fácil limpeza e assepsia, Unidade
odontológica, unidade de agua para uso
odontológico, para trabalhos auxiliares
como fornecimento de agua para copo e
coleta de dejetos e ativação da cuspideira
e sugadores; ambidestra (atende a destros
e canhotos), Unidade odontológica,
unidade de agua para uso odontológico,
para
trabalhos
auxiliares
como
fornecimento de agua para copo e coleta
de dejetos e ativação da cuspideira e
sugadores; ambidestra (atende a destros e
canhotos),,
Corpo
revestido
em
poliestireno de alto impacto. Corpo
superior da unidade, com localização
adequada para melhor posição de cuspir,
priorizando a ergonomia. Mangueiras
arredondadas, leves, flexíveis, e engate
rápido que conectam e desconectam
facilmente sem a necessidade de
ferramentas. Sistema de regulagem da
vazão de agua que permite um ajuste fino
do fluxo de agua da bacia. Condutores de
agua que banham a cuba construídos em
aço inox, removíveis e autolaváveis, ralo
para retenção de sólidos. Composta por
dois suctor, Conjunto odontológico de
acordo com as normas de segurança da
vigilância sanitária e registro no
ministério da saúde, Embalagem em
caixas separadas com proteção e
identificação externa, Rede de 110/220v
- selecionável e 60 hertz, Garantia
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mínima de garantia de 02 anos a partir da
instalação, Garantia de assist. Técnica e
peças de reposição assistência técnica de
02 anos, manual de operação,
manutenção técnica e peças de reposição,
manual em português.
DESFIBRILADOR:
Externo
automático (DEA), com interface
homem/máquina,
em
português,
tecnologia bifásica, Carga 200 a 360
joules, Descarga manual, Sincronismo
para cardio. Versão sem sicronismo,
Jogos de eletrodos auto adesivo adulto
descartável, Monitor sem monitor,
Alarmes:
choque
recomendado,
Segurança de acordo com a norma
técnica NBR/IEC 60601, Marca-passo
não, Portátil, Alimentação: bateria
interna, Acompanha: com kit de
transporte, eletrodos adultos, Dimensões:
2.3 kg, Inclui: manual Garantia de no
mínimo 12 meses,
ESCADINHA HOSPITALAR: Em aço,
c/ 02 (dois) degraus, estrutura tubular em
aço, c/ revestimento em borracha
antiderrapante nos degraus, pés c/
ponteiras de plástico.
ELETROCARDIOGRAFO:
Eletrocardiógrafo portátil de 12 canais,
Com
sensibilidade
(ganho)
5,10,20mm/mv, Velocidade de registro
de 25 a 50mm/s, Filtro de rede elétrica 60
hz, Sinal de calibração de 1mv, 12 canais
e 12 derivações, desvios de linha de base,
tremores musculares, tela de LCD,
bateria interna recarregável, software
interno de interpretação de ECG,
Proteção
de
descarga
de
desfibrilador/cardioversor,
com
interfaces para impressora térmica de alta
resolução integrada ao aparelho com
registro em papel termo reativo A4, com
possibilidade
de
conexão
com
computador
e
memória
interna,
Alimentação 220 volts 60 hz, ou bivolt
automático, Dimensões aproximadas de
250 x 300 x 100mm, Acompanha cabo
de forca padrão ABNT, um tubo de gel,
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dois rolos de papel termo reativos, dois
cabos de pacientes de 10 vias, 4 eletrodos
de membros tipo click, 5 eletrodos
precordiais, manual e suporte com
rodízios, registro no ministério da saúde,
manuais de operação e manutenção,
Garantia de no mínimo 12 meses.
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:
braçadeira/fecho em velcro
ESFIGMOMANÔMETRO
INFANTIL: braçadeira/fecho em velcro
ESTETOSCÓPIO INFANTIL: Duplo,
Auscultador em aço inoxidável.
ESTETOSCÓPIO ADULTO: Duplo,
Auscultador em aço inoxidável.
ESTETOSCOPIO
–
DUPLO:
Auscultador haste inoxidável, tubular,
Tamanho adulto e infantil, Conjunto
biauricular material em borracha flexível
preta ou cinza, Com olivas aurículas
flexíveis e removíveis (01 par),
campanula
dupla
(adulto/infantil),
Garantia de no mínimo 12 meses.
FOCO
REFLETOR
AMBULATORIAL: Iluminação em
LED, Haste flexível.
KIT MÉDICO CONTENDO: 01 (um)
aparelho de pressão arterial aneroide, c/
braçadeira adulto em nylon c/ fecho de
botão em metal ou velcro, acompanhado
de estojo p/ transporte, e 01 (um)
estetoscópio c/ auscultador duplo, hastes
flexíveis c/ olivas macias, c/ sistema
dotado de alta sensibilidade p/ ausculta
de sons cardiopulmonares (adulto e
infantil), c/ cabeçote confeccionado em
material de aço super-resistente, c/
registro aprovado pelo Inmetro.
MESA PARA EXAMES CLÍNICOS:
confeccionada em aço, c/ estrutura
tubular reforçada, c/ pintura eletrostática
a pó, leito estofado c/ revestimento em
courvin, c/ cabeceira regulável, pés com
ponteiras de plástico, c/ dimensões
aproximadas: larg.: 0,60 m comp.:
1,80m, alt.: 0,80m.
MESA GINECOLOGICA: Estrutura
em tubos redondos 31,75x1,20mm
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recurvados na cor branca, Leito em chapa
de aço de 1,00mm, Pés com ponteiras de
borracha, Encosto regulável e perneira,
Acompanha: assento fixo, encosto e
apoio para pernas reclináveis com porta
coxas e anexos cromados, Dimensões:
1,80mx0,50mx0,85m. Garantia de no
mínimo 12 meses.
MESA
ANTROPOMÉTRICA
INFANTIL: construída em tubos ¾” em
chapa de aço esmaltado, com pintura
epóxi com cursor de medição.
Dimensões
aproximadas
0,99
m
comprimento x 0,50 de largura x 0,90
altura na cor branca
MOCHO GIRATÓRIO: Confecção em
aço/ferro
pintado;
Com
encosto;
Regulagem de altura a gás.
MESA DE MAYO: Em aço inoxidável,
Base tipo garfo em aço inoxidável, sobre
rodízios, Medindo (48x33) cm. Garantia
de no mínimo 12 meses.
NEGATOSCÓPIO: em corpo c/
estrutura confeccionada em chapa de aço,
acabamento c/ pintura eletrostática a pó,
visor fabricado em acrílico branco
leitoso, c/ suporte de fixação em aço,
voltagem: 220volts, c/ dimensões
aproximadas: larg.: 0,40m X comp.
0,60m X prof.: 0,15m.
NEBULIZADOR: Ultrassônico, para
uso
em
paciente
com
garupa,
bronquiolite, Com equipamento portátil,
utilizado para realização de escarros
induzidos, Motor com: com produção de
fluxo continuo com uma taxa variável,
com possibilidade de introdução de
grandes volumes no sistema bronquito,
possiblidade de testar pacientes com
distúrbio respiratório, Acessórios: todos
os acessórios necessários para o
completo funcionamento do aparelho,
Com vazão de ar de número mínimo:
saída
de
aproximadamente
06ml/minutos, Alimentação elétrica:
alimentação elétrica 110/220v, Com
manuais de operação e manutenção;
garantia mínima de 01 (um) ano para
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4. LOCAL DE ENTREGA:
4.1. Os Materiais Permanentes e Equipamentos deverão ser entregues em local definido em Ordem
de Compra (requisição) emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Bonito
do Pará – PA.
5. DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES/ PARTICIPANTES:
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peças e serviços, registro do ministério
da saúde
OTOSCOPIO: Com cabeçote para
especulo com lâmpada, regulador de alta
e baixa luminosidade e encaixe p/visor
sobressalente, Com visor articulado ao
cabeçote e móvel, Com lâmpada
halogena, Com cabo em aço inoxidável,
para duas pilhas medias comuns,
Acompanha (m) especulo (s) 05 especulo
com encaixe de metal cromado
reutilizável e em diferentes calibres, Com
acessórios
lâmpada
e
visor
sobressalentes, 01 estojo, manual,
Garantia de no mínimo 12 meses.
REFRIGERADOR PARA VACINAS
E KITS: Capacidade: 120 litros,
Vertical, formato: retangular, sobre
quatro rodízios sendo os dois frontais
com freios, Sistema de refrigeração com
compressor
hermético
com
gás
ecológico, sistema de circulação de ar
interno forcado, degelo automático,
Camara interna em aço inoxidável,
mínimo duas prateleiras ou gavetas em
aço inoxidável, porta com vidro triplo,
Controle de temperatura automático,
Alarmes visual e sonoro para:
temperatura máxima e mínima, Falta de
energia e porta aberta, Mostrador do
painel frontal de comandos e controles
com display em LCD OU LED,
Alimentação: 110/220v / 60hz, chave
geral de energia - liga/desliga. Garantia
de no mínimo 12 meses.
SUPORTE DE SORO: Confecção em
aço inoxidável; Tipo pedestal; Altura
regulável.
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5.1.1. O órgão gerenciador do processo será a SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO,
representada por seu Secretário, Sr. Reinaldo José da Silva Lisboa. O valor estimado de Contratação
para a Prefeitura Municipal de Bonito/PA, distribuído em todas as Secretarias é de R$ 2.484.633,01
(DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E
TRINTA E TRÊS REAIS E UM CENTAVO), e terão seus recursos provenientes das seguintes
dotações orçamentárias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO:
0201 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.006 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.122.0002.2.016 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
0602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
10.122.0002.2.043 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.
0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0002.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
1001 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0002.2.079 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Obs.: A dotação orçamentaria aplicada para pagamento das despesas oriundas deste futuro processo
licitatório será a dotação vigente no momento do efetivo pagamento contemplados em contrato.
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6.2. Os quantitativos acima estabelecidos foram estimados para aquisição anual, todavia ficam as
licitantes cientes de que os mesmos poderão variar, no curso do contrato, para mais ou para menos,
não ensejando nesta última hipótese o argumento pela licitante contratada de que houve
descumprimento contratual.
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6. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA:
6.1. Os materiais especificados no item 3 deste termo, serão fornecidos, de acordo com a demanda de
cada secretaria, mediante apresentação de Ordem de Compra pela Prefeitura, a qual especificará
quais dos itens acima serão solicitados, bem como seus respectivos quantitativos, conforme
cronograma de entrega com designação dos locais de entrega – Anexo II (LEI 8.666/93, Art. 55,
Cláusulas II e IV).
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6.3. O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas
previstas no Edital.
6.4. A empresa vencedora e contratada fica obrigada a fornecer todos os materiais a serem solicitados
na Ordem de Compra, com seus respectivos quantitativos, no prazo e local indicados na respectiva
ordem, sob pena de sanção conforme previsto no Edital.
6.5. Só serão aceitos os fornecimentos dos materiais que estiverem de acordo com as especificações
exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos servidores devidamente
indicados através de portaria pela administração. Não serão aceitos bens cujos preços unitários
excedam o valor médio encontrado no mercado.
6.6. Os materiais deverão ser entregues no prazo de cinco dias úteis seguinte ao da solicitação
formalizada através de Ordem de Compra emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Bonito do Pará – PA.
6.7. O prazo de entrega dos materiais permanentes e dos equipamentos será de até 05 (cinco)
dias consecutivos (corridos), contados após a solicitação do pedido em documento padronizado
emitido pelo Departamento de Compras da Prefeitura de Bonito/PA.
6.8. Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições
estabelecidas neste termo, ficando a Contratada obrigada a substituir no prazo de 02 (dois) dias,
contados a partir da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no Contrato.
6.9. Independente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos materiais entregues,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou não estar em conformidade com o especificado
neste termo de referência, imediatamente após a notificação, sem ônus adicional ao Contratante.
6.10. Os recebimentos dos bens objeto do presente termo de referência dar-se-ão conforme o descrito
no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e conforme o disposto a seguir.
6.10.1. No local de entrega, servidor designado fará o recebimento provisório, limitando-se a
verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar do canhoto e no
verso da Nota a data da entrega.
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6.10.3. Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste termo. Nesta hipótese, o
material será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se
realizarão novamente as verificações constantes no subitem 6.10.1 deste.
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6.10.2. O recebimento definitivo dos Materiais Permanentes e dos Equipamentos dar-se-á apenas
após a verificação da conformidade com a especificação constante deste termo.
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6.11. Caso o fornecimento dos materiais não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição,
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades.
6.12. Os custos da substituição dos transportes correrão exclusivamente à conta da empresa
contratada.
6.13. O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado pelas Secretarias
responsáveis pela solicitação em conformidade com a disponibilidade de recursos em moeda corrente
nacional, por meio de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
verificando-se antes do pagamento, a comprovação de regularidade da Contratada.
6.14. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado no Contrato. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a
Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções,
abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
6.15. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele
empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o objeto do futuro contrato.
6.16. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer
seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente de ação, ou de omissão,
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do
ato de entrega dos Materiais Permanentes e dos Equipamentos.
6.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do futuro Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
6.18. Liberar os materiais mediante requisição padronizada emitida pelo Departamento de Compras,
órgão competente da Prefeitura de Bonito do Pará, com identificação da secretaria ou órgão
destinatário, local de entrega, quantidade e preço.
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7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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7. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
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7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
8.1. Todos os materiais fornecidos deverão ser de primeira qualidade, 100% novos e de primeiro uso,
sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor e se exigido em
legislação, estarem de acordo com as normas do INMETRO, ABNT e possuir licença da ANVISA
(se for o caso).
8.2. A empresa contratada se responsabilizará, às suas expensas, pelas eventuais substituições dos
materiais nos seguintes casos: Materiais com especificações incompatíveis com este Termo de
Referência e Edital de Licitação, que apresentem defeito de fabricação, materiais danificados em
função de manuseio inadequado durante o transporte até o Município de Bonito do Pará mesmo que a
embalagem esteja íntegra, produtos com prazo de validade abaixo do estabelecido neste Termo de
Referência. O prazo máximo para substituição desses produtos, pela empresa, será de 02 (dois) dia
útil, a contar do comunicado formal do Município de Bonito/PA.
8.3. Conforme o parágrafo 4° do artigo 62 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, é dispensável o termo
de contrato e facultada a substituição, a critério da Administração e independentemente de seu valor,
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica
8.4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.4.1. Serão exigidos na licitação os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal,
regularidade trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e declaração de que
não emprega menor, nos termos dispostos no Edital de Licitação;
8.4.2. Para capacidade econômico financeira exigida, os participantes deverão atender,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: LC maior ou igual a 1 (um);
8.4.3. A maior ou menor pontuação obtidas pelas empresas licitantes não terá qualquer influência na
sua classificação final, servindo apenas para habilitação ou não das proponentes;
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8.4.5. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha Balanço Final de
exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência;
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8.4.4. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da
publicação do balanço em diário oficial de grande circulação da sede da Licitante;
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8.4.6. A qualificação técnica consistirá em comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;
8.4.7. Será considerado compatível com a quantidade o atestado que apresentar, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na licitação, para cada item que o licitante estiver
participando;
8.4.8. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome;
8.4.9. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do
proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal apresentados por ME’s ou EPP’s,
que será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração, para a regularização da documentação, conforme Art. 43, § 1° da LC n°. 123/2006,
alterada pela LC n°. 147/2014). E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso,
será considerado o prazo como de até 30 (trinta) dias anteriores a da data prevista para apresentação
da proposta, exceto para os documentos que tenham validade indeterminada;
8.4.9.1. O prazo de validade de documentos citado no item 8.4.9 acima, é para qualquer documento
apresentado por licitantes que participarem da licitação, inclusive na fase de credenciamento dos
sócios, diretores ou representantes.
9. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDOR(A):
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; O
objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada.
9.2.1. Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser
substituído o modelo ou a marca cotado dos materiais por outro de qualidade igual ou superior.
9.3. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.
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9.5. Substituir os materiais que não atenderem as especificações.
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9.4. Aceitar a fiscalização do Município de Bonito do Pará – PA.
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9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
9.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.11. Assumir a responsabilidade por prejuízos causados ao Município de Bonito/PA por negligência,
imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também, os custos e assistência quanto a
acidentes com seus funcionários, na execução do contrato.
9.12. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3
(suporte criptográfico Token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo
o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o
contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s)
Empresa(s);
9.12.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável
poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
10. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA E FORMALIZAÇÃO E VIGENCIA
DO CONTRATO:
10.1. Receber os materiais e dar a aceitação no caso de os materiais atenderem as especificações
deste Termo de Referência.
10.2. Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, imediatamente e por
escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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10.4. Para a entrega dos materiais, será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o
Edital de licitação, deste Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada
vencedora.
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10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no edital de Licitação.
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10.5. A empresa beneficiária do registro de preço deverá firmar o contrato no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após a convocação.
10.6. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado a
partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, de acordo com as condições
estabelecidas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. O contrato poderá ainda,
ser prorrogado em conformidade com o disposto do artigo 57 e 65, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, mediante Termo Aditivo.
10.7. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado deste contrato, conforme art. 65, § 1° da Lei n°. 8.666/93.
10.8. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante deste Termo de
Referência.
10.9. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas neste Termo de Referência e
Minuta do Contrato, sendo que esta última será de acordo com minuta proposta pelo Departamento
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de BonitoPA e será anexada ao Edital de Licitação.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;
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13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
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13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
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13.1.6. Não mantiver a proposta.
13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
13.2.2. Em caso de inexecução parcial, ou atraso de entrega posterior ao período padrão,
NOTIFICAÇÃO CONTRATUAL será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
13.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

14.2 A adoção deste percentual justifica-se pela necessidade de se obter maior segurança no
cumprimento dos contratos com a administração, bem como garantia de uma melhor prestação dos
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14. JUSTIFICATIVA QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA:
14.1. Considerando que o percentual de exigência quanto à capacidade técnica a ser inserida no edital
de Licitação e já constante deste termo de referência é de 25% (vinte e cinco por cento), faz-se
necessária a justificativa quanto ao presente índice.
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13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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serviços públicos, pois a aquisição dos materiais que ora se licita não pode dar margem a erros, o que
prejudicaria toda a Administração e consequentemente trazendo com isso danos ao interesse público.
14.3 Noutras palavras, a Administração Pública não pode se sujeitar ao risco de contratação de
empresas que não tenham o mínimo de qualificação técnica suficiente para efetuar todo o
procedimento operacional que o objeto do certame enseja.
14.4 É imprescindível que as empresas participantes detenham a expertise e estrutura operacional
necessárias para garantir o fornecimento da grande quantidade licitada no exíguo lapso de tempo
disponível.
14.5 Nesse sentido, se posicionou o STJ no Resp 172.232-SP, da relatoria do Ministro José Delgado:
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14.6 Não restam dúvidas, portanto, que a comprovação da capacidade técnico-operacional da
licitante, desde que prevista no edital de Licitação, é juridicamente possível, ante a previsão
constitucional e infraconstitucional desta situação, e ainda, busca a garantia efetiva da anterioridade
de fornecimento do objeto licitado, bem assim da administração pública em receber os bens
adquiridos através do certame.

65

Habilitação – Legitimidade da exigência de atestados técnicos indispensáveis à garantia do
adequado cumprimento do contrato e do melhor serviço público.
Administrativo. Licitação. Interpretação do art. 30, II e §1º, da Lei 8.666/93.
1.
Não se comete violação ao art. 30, II da Lei
8.666/93, quando, em procedimento licitatório,
exige-se comprovação, em nome da empresa
proponente, de atestados técnicos emitidos por
operadores de telefonia no brasil de execução, no
país, em qualquer tempo, de servilo de implantação
de cabos telefônicos classes “L” e “C” em período
consecutivo de 24 meses, no volume mínimo de
60.000 HXh, devidamente certificados pela entidade
profissional competente.
2.
“O exame do disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal, em sua parte final, referente a
“exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações” revela que o propósito aí objetivado é
oferecer iguais oportunidades de contratação com o
Poder Público, não a todo e qualquer interessado
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa
evidenciar que efetivamente dispõe de condições
para executar aquilo a que se propõe” (Adilson
Dallari).
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14.7 Ademais, não há de se falar em restrição de competitividade quando se verifica no mercado
diversas empresas aptas a participação deste certame, segundo os critérios adotados.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
15.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 Fraudar na execução do contrato;
15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5 Cometer fraude fiscal;
15.1.6 Não mantiver a proposta.
15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.2.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
15.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

Página

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
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15.4,1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
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15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. OUTRAS INFORMAÇÕES:
16.1. O Município de Bonito/PA, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou
anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra para os
licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
16.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro
porventura julgar necessário.
16.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste
Termo de Referência e no Edital de Licitação e anexos, bem como na observância dos preceitos
legais e regulamentares que a regem.
16.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Bonito/PA comunicará o fato à
Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as providências devidas.
16.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à
veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste
Edital e seus anexos, porém a Adjudicação e Homologação do referido processo dar-se-á após
relatório circunstanciado de diligência realizada em loco pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio para
real comprovação dos fatos.
16.6. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas no Edital de Licitação.
16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e Edital de Licitação e seus
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Iniciando-se e vencendo-se os
prazos somente em dias de expediente normal da Administração.
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16.9. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para
tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro,
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16.8. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto deste Termo de Referência, assim
com a parcial acima do limite permitido pela Administração.
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em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a
incidir sobre os produtos negociados.
16.9.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do
Consumidor (INPC).
16.9.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.
16.9.3. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo
com a necessidade da Prefeitura Municipal de Bonito/PA e suas Secretarias.
16.10. Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a decisão do Pregoeiro no processo de
exame, esclarecimento, avaliação e comparação das propostas de preços e em decisões concernentes
à contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente.
16.10.1. Somente serão aceitas sugestões de licitantes com o simples intuito de alertar o Pregoeiro em
suas decisões.
16.11. Este Termo de Referência o Edital de Licitação e os seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será
considerado específico e válido.
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