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ÓRGÃO/SETOR: CAPASERVIS - Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeaçu
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (CONTRATO Nº 8/2021)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 08/2021
CONTRATATANTE: Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos de Sapeacu –
CAPASERVIS – Sapeaçu - Bahia, Hamilton Lisboa dos Santos (Presidente). CONTRATADO, Rodrigo
Passos de Araújo, CPF nº. 041.773.195-70, residente e domiciliado na Rua Manoel dos Reis, nº 139 Centro - Sapeaçu – Bahia – CEP: 44.530-000: OBJETO: O presente contrato tem por objeto serviços de
atualização, organização, digitalização de arquivos e pastas e na área operacional de folha de pagamento
desta Caixa de Previdência Municipal. Valor global de R$4.500,00(quatro mil e quinhentos reais).
PERÍODO: 35 (trinta e cinco) dias. Sapeaçu – Bahia, 26 de novembro de 2021.
Valdirenio Cerqueira Caldas – Presidente.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO (Nº 6/2021)

AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021)
A Caixa de Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais de Sapeaçu – Estado da
Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –DL-006-2021, CONTRATO N° 08-2021. A
presidente do Conselho Fiscal da CAPASERVIS, no uso de suas atribuições legais, outorgadas através do
Decreto Municipal nº 89/2021, torna público, para conhecimento de quem interessa possa, que firmou
contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-006-2021, junto ao Senhor Rodrigo Passos de Araújo,
CPF: 041.773.195-70, no valor total de R$4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) global, cujo objeto tratase serviços de atualização, digitalização, organização de arquivos e pastas e na área operacional de folha
de pagamento desta Caixa de Previdência Municipal, fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Sapeaçu - Bahia, 26 de novembro de 2021. Valdirenio Cerqueira Caldas – Presidente.
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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 023/2021)

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021

A Prefeitura Municipal de Sapeaçu, UASG Nº 983891, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICA, TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM, MODO – ABERTO,
autorizada no processo no PE- 023-2021, e de acordo com as condições estabelecidas
neste edital.
1.REGÊNCIA LEGAL
1.1 Os procedimentos da licitação serão regidos pelo DECRETO 10.024/2019, Lei
Complementar 123/06.
2.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1
O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação
de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.
2.2
Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designados por ato interno,
denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o site “comprasnet”, constante da página eletrônica do governo federal.
3.OBJETO
3.1 REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E SALA
DE AULA, APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
UTENSÍLIOS DE COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO.

4.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO
4.1
Recebimento das propostas a partir do dia 09/12/2021 até às 08h00min horas do dia
22/12/2021.
4.2
Abertura das propostas
22/12/2021 às 09h00min horas.
4.3
Início da sessão de disputa de preços 22/12/2021 às 09h00min horas.
4.4
O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o
recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.
GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
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4.5
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública,
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
4.6
Formalização de consultas: observado o prazo legal, o fornecedor poderá formular
consultas pelos e-mail: licitacao.sapeacu@gmail.com ou pelo telefone (75) 3627 2108. As
consultas serão respondidas através do site do sistema www.gov.br/compras, no campo de
mensagens do pregão correspondente, a serem respondidas pelo pregoeiro responsável
WELLINGTON SANTOS DA SILVA / DECRETO -23/2021
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão pelos
Projetos/Atividades e Elementos de Despesas para o exercício de 2021, devidamente
ajustadas nas dotações do exercício subsequente:

6.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1
Poderão participar do processo os interessados credenciados junto ao sistema de
compras do Governo Federal, comprasnet, que atendam a todas as exigências contidas
neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.
6.2
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a)
declarados inidôneos por ato da Administração Pública, e que estejam suspensas nas
esferas federal, estadual e municipal;
b)

sob falência, dissolução ou liquidação;

d)
cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração
Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas
hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93;
e)

enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

6.3
Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar de nº.
123/06, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
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de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

b)
que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
c)
de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
d)
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/06, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei
Complementar;
e)
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do artigo 3º da referida Lei Complementar;
f)

constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

g)

que participe do capital de outra pessoa jurídica;

h)
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
i)

constituída sob a forma de sociedade por ações.
8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

8.1
A participação no pregão eletrônico se dará por meio de digitação de senha pessoal e
intransferível do credenciado do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de
preços e documentos referentes a habilitação exigida, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.
8.2
Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no edital.
8.2.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação referida no
item 8.2 sujeitará o licitante às sanções previstas em lei.

GOVERNO DO TRABALHO
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8.3
Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, bem como pela sua
desconexão.
8.4
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.
9. PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1
A partir do horário previsto no sistema, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância
com as especificações e condições de fornecimento previstas no Edital.
9.2
Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.3
O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor
superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e
diferente de qualquer lance válido para o ITEM.
9.4
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos
demais participantes.
9.5
Encerrada a etapa competitiva o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
9.6
O Sistema anunciará o licitante detentor da melhor proposta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.7
Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta ou lance de menor preço.
10. PROPOSTA COMERCIAL

GOVERNO DO TRABALHO
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10.1 A proposta de preços e os documentos relativos a habilitação solicitados no Edital
deverão ser encaminhados em campo eletrônico específico, observados data e horários
limites estabelecidos.
10.2 A proposta e os lances formulados deverão indicar preços unitários e globais, de
acordo com os praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº
8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$),
atualizados conforme lances eventualmente ofertados.
10.2.1 Em caso de divergência entre os valores unitários e globais, serão desconsiderados
os primeiros, e entre os valores em algarismo e por extenso, será considerado este último.
10.3 A proposta escrita deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, redigida
em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e
inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações
contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou
representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente:
a)

Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone/fax e pessoa de contato.

b)

Preços unitários e o global, na forma do subitem 10.2 deste instrumento;

c)
Prazo de entrega do material de até 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento
da solicitação de compras, sendo a quantidade solicitada, de acordo com a demanda da
secretaria.
d)
Prazo de validade de proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contado a
partir da data de apresentação;
e)
Marca e referência, se houver. Essas informações deverão constar, obrigatoriamente,
no campo do formulário proposta do sistema eletrônico e na proposta escrita.
e1) Quando ofertada mais de uma marca pelo mesmo preço para o mesmo item, fica
reservado à Comissão Permanente de Licitação – COPEL o direito de escolha da marca.
10.4

O licitante deverá juntar, obrigatoriamente, à proposta de preços:

b)
Declaração do licitante de que garantirá a substituição dos materiais, sem ônus para a
Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a
apresentar vícios e/ou defeitos.

GOVERNO DO TRABALHO
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c)
Dados do representante legal (nome, CI, CPF) com poderes específicos para assinar
o contrato, conforme modelo anexo a este edital.
10.5 O licitante só poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente
técnicos sobre o(s) material(is) ofertado(s), bem como informações que não constem em seu
catálogo e/ou amostra, entretanto, necessárias ao julgamento objetivo, conforme
especificações do(s) material(is) solicitado(s).
10.6 Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da
regularidade da composição da planilha de preços da licitante detentora de melhor preço, é
facultado à Comissão requerer o envio de amostras e/ou catálogos dos produtos ofertados,
o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da data
de requerimento.
10.7

Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.

10.8 A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
10.9 Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
10.10 Não serão admitidas cotações de preços para produtos usados, recondicionados ou
recuperados sob qualquer forma.
11.

HABILITAÇÃO

11.1 Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à
exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas
ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, à vista dos originais, ou publicação em
órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos neste edital.
11.2

Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
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11.2.1 Habilitação Jurídica
a)

Registro Comercial, no caso de empresa individual.

b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou
inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c)
Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercício.
d)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)

Comprovação da condição de ME ou EPP.

11.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa
da União, bem como a regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal da sede ou
domicílio da licitante;
c)
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débito/CND;
d)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa.
11.2.2.1
As microempresas ou empresas de pequeno porte devidamente identificadas
no certame deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições.
11.2.2.2
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, na hipótese exclusiva do subitem 11.2.2.1, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante (ME ou EPP) for declarado
GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
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vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa
11.2.2.3
A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto no subitem
11.2.2.4, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, sendo facultada à administração convocar os licitantes
remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
11.2.3 Qualificação Técnica
a)
Alvará de Funcionamento, fornecido pelo órgão fiscalizador do município em que a
empresa está registrada.
b)
Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Conforme a Lei
8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º.
Obervações:
NA DIVERGENCIA ENTRE O QUE CONSTA NO SISTEMA COMPRASNET E A DESCRIÇÃO
QUE COSNTA NO TERMO DE REFERENCIA, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DESCRIÇÃO DO
TERMO DE REFERENCIA.

1.
O(s) documento(s) apresentado(s) por meio de publicação no Diário Oficial deve(m),
preferencialmente, destacar, com marca-texto, o(s) produto(s) cotado(s).
2.
Os registros ou publicações no DOU devem ser identificados com o número do
item/lote a que se referem, a fim de facilitar o julgamento das Propostas de Preços.
3.
A unidade requisitante poderá a qualquer tempo solicitar catálogo com informações
relativas ao produto ofertado ou amostras do mesmo.
11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira
a)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis, na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser
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atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de 3 (três) meses da data
de sua apresentação, vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.
a1) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de
encerramento extraídos do livro Diário, devidamente registrado no Órgão competente.
a2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço,
na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação de:
I
balanço patrimonial;
II
demonstração do resultado do exercício;
III
demonstração das origens e aplicações de recursos; IV demonstração das mutações
do Patrimônio Líquido; V notas explicativas do balanço.
11.2.5
Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente
identificado, de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
b) Certidão de Concordata e Falência
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12.1 Para julgamento, será adotado o critério menor preço, observados os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
12.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou, ainda, se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O
Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.3 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto contratado.
12.4 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as
propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em até 5% (cinco por cento)
à proposta mais bem classificada.
12.5 Para efeito do disposto no subitem 12.4 deste edital, ocorrendo empate (ficto),
proceder-se-á, da seguinte forma:
a)
a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada
para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco)
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minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça
proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do
certame;
b)
não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
alínea “a” deste subitem, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 12.4 deste edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
12.6 Em caso de empate aritmético, verificada a equivalência de valores das propostas
entre microempresas ou empresas de pequeno porte, antes da aplicação do critério
estabelecido no inciso I do art. 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, o desempate será
decidido mediante
12.7 Não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte classificadas ou
habilitadas, segundo os critérios da Lei Complementar nº. 123/2006, será convocado o
licitante detentor da proposta de menor valor, originalmente apresentada.
12.8 O disposto nos subitens 12.4 e 12.5 aplicar-se-á quando a proposta de menor preço
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
14.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Qualquer pessoa poderá impugnar/ou pedir esclarecimentos os termos do edital do
pregão, por meio eletrônico, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. A concessão de
efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. Acolhida a impugnação contra o edital, será
definida e publicada nova data para realização do certame.
14.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na
sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
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de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 30 (TRINTA) minutos. Após manifestação
do interesse e admissibilidade do pregoeiro, será concedido o prazo de 3(três) dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
14.3. A falta de manifestação imediata, acompanhada da síntese das respectivas razões,
ensejará a preclusão do direito de recorrer.
14.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro, em regra, terão efeito suspensivo, sendo
este restrito ao objeto das razões oferecidas.
14.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os
respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente.
15. LOCAL DE ENTREGA
15.1 O fornecimento dos produtos será efetuado mediante Ordem de Fornecimento, e
deverão ser entregues no endereço a seguir indicado, ou em outro local de conveniência da
Secretaria Municipal de Educação - Praça da Bandeira nº176, Centro, Sapeaçu - Ba
16. INSTRUMENTO CONTRATUAL
16.1. O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas
no art. 62 da Lei 8.666/93.
16.2 O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o
contrato pela adjudicatária implicará na aplicação das sanções previstas neste Edital e na
legislação pertinente.
17. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
17.1 Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade superior a 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.
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17.2 Os produtos entregues deverão conter em suas embalagens e unidades de
acondicionamento, nº. do lote, validade.
17.3 Todos os produtos, nacionais ou importados, deverão ser ofertados, apresentados ou
entregues contendo rótulos, com todas as informações sobre os mesmos em língua
portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.
17.7 A Nota Fiscal deverá conter o(s) lote(s) e data de validade de cada produto a ser
entregue.
17.8 A entrega dos produtos deverá ser efetuada no local indicado no item 16.1 deste
instrumento, em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Recebimento.
18. PAGAMENTO
18.1 Dar-se-á após a entrega da nota fiscal. Os pagamentos somente poderão ser
liquidados e efetuados em favor do contratado após atestado de preposto da contratante
confirmando a prestação dos serviços.
18.2 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
19. REVISÃO DOS PREÇOS
19*.1 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
20. CANCELAMENTO DO CONTRATO
20.1

O contrato poderá ser cancelado quando:

a)

o fornecedor descumprir as exigências do edital que deu origem ao contrato

b)

o fornecedor se recusar a assinar o contrato.

c)

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato.

d)

houver razões de interesse público, devidamente justificado.

20.2 O contrato poderá ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante
solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do Edital e
seus Anexos
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20.2.1 A solicitação de que trata o item acima deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa prévia sem prejuízo de aplicações de
sanções previstas no Edital e na legislação vigente.
21.

SANÇÕES

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no Sicaf, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:
- não assinar o contrato;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato;
VII - fraudar a execução do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
As sanções serão registradas e publicadas no Sicaf.
22.

DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e
aceitação, por parte da proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e
seus Anexos.
22.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Secretaria solicitante revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por
provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
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22.3 No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico no decorrer da
etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
22.4 Persistindo a desconexão por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão será
suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes.
24.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções
cabíveis.
24.6 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
24.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
24.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão de sua proposta.
24.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
de início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de
expediente normal.
24.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo pregoeiro com base na
legislação vigente.
24.14 Fica designado o foro da Cidade do Sapeaçu, Bahia – Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
25.
Anexos do Edital.
Anexo I
Modelo Proposta
Anexo II
Dados para assinatura
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III Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
IV
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
V
Termo de Referencia
VI
Minuta do Contrato
VII Ata de Registro de Preço

Sapeaçu, 07 de Dezembro de 2021.
____________________________
Marta Lúcia Nascimento de Deus
Secretária de Educação
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PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../2021
ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
PMS PREGÃO N.º
/
(RESPOSTA)
TEL: FAX:
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
NOME/CONTATO:
ITEM
CÓDIGO

DESCRIÇÃ

MARCA

UF

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( por extenso )

OBSERVAÇÕES:
a)
caso ache necessário, será solicitada, à detentora do menor preço, amostra dos
produtos licitados.
Declaro que no preço cotado estão inclusas TODAS AS DESPESAS, tais como frete,
seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem
como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante.
Tenho ciência que a contratante poderá pedir amostras dos produtos a serem entregues se
assim lhe convir.
VALIDADE DA PROPOSTA
PRAZO DE ENTREGA
FORNECEDOR
/
/
DATA ASSINATURA/CARIMBO
PREGÃO ELETRÔNICO –N.º .............../
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ANEXO II

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME N.º DE IDENTIDADE ÓRGÃO EMISSOR CPF ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA -

DADOS BANCARIOS
AGENCIA
CONTA
BANCO
FAVORECIDO

Salvador,

de

de

.

Assinatura e Carimbo
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º. DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela
Lei nº. 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Salvador,

de

de

.

Licitante interessado

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
09 de dezembro de 2021
Ano V • Edição Nº 787

-22Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

PREGÃO ELETRÔNICO –N.º

Diário Oficial do
EXECUTIVO

/2021

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)
a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
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(f)
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Cidade - UF,

de

de 2021.

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação
completa)
Observações:
1. Esta declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e assinada
pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO V
TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA:

Justificamos a necessidade da aquisição dos produtos ora licitados, pois estes serões utilizados no
desempenho dos serviços realizados pela Secretaria de Educação.

2. DO OBJETO (especificação e quantidade):
REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA
ESCRITÓRIO E SALA DE AULA, APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

12 meses

4. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:
Os produtos serão entregues na Prefeitura Municipal de Sapeaçu, localizada na Praça da Bandeira ,
176, Centro , Sapeaçu - BA
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATATADA:

5.1) Deverá constar na embalagem do produto, individualmente, o nome, a data de fabricação, a
validade do mesmo.
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5.2) O produto a ser entregue devera apresentar validade determinada em cada item no ato da
entrega;
5.3) Prazo de entrega: Em até 5 dias da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente;

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES:

NA DIVERGENCIA ENTRE O QUE CONSTA NO SISTEMA COMPRASNET E A DESCRIÇÃO
QUE COSNTA NO TERMO DE REFERENCIA, LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A DESCRIÇÃO DO
TERMO DE REFERENCIA.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UF

VALOR
QUANT UNT

VALOR
TOTAL

Armário 100% mdf 02 portas, com fechadura, 04
prateleiras, na cor azul/cinza, altura 1,65m
largura
91,0mm profundidade 45,0mm. O produto deve estar em
conformidade com a nr 17 comprovado através de laudo
de ergonomia e norma abntnbr 13961; 2010,
UND
comprovado através de certificado do produto da
bnt(completo com capa e anexos) devendo constar no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados. Garantia mínima de 05 anos, junto com carta de
autorização de revenda do fabricante.

15

R$
425,00

R$
6.375,00

Armário balcão com gaveteiro 02 portas com 04 gavetas
no meio, em mdpbp com acabamento de borda em abs.
Rodízios das portas de correr com molas. Trilhos e UND
calhas de alumínio, comprimento de 1,42, profundidade
2 0,47, altura 0,82.

15

R$
791,00

R$
11.865,00

15

R$
1.590,00

R$
23.850,00

15

R$
1.050,00

R$
15.750,00

R$
425,00

R$
1.275,00

1

Armário c/ duas portas em aço em chapa #24 e 26
.....0,60 e 0,45mm, 2 portas com reforços ,1 prateleira
UND
fixa e 3 reguláveis a cada 50mm,capacidade por
3 prateleira 30 kg. Dimensões 1600x900x400mm.cor cinza.
Armário c/ duas portas em aço em chapa para pastas az,
com 50 escaninhos, capacidade por prateleira 30 kg. UND
4 Dimensões .cor cinza.
Armário de cozinha aéreo com
03 portas, na cor
branca, estrutura e portas em chapa de aço, puxadores
em abs, 01 prateleira interna, pintura eletrostática a pó
UND
brilhante, buchas e parafusos (inclusos), garantia 12
meses, dimensões do produto: altura 55cm, largura:
5 1,20m, profundidade: 30cm, peso: 15 kg.

3
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Armário roupeiro 32 portas: totalmente montável
dispensa a utilização de parafusos , composto por 1 vão
com 4 portas fechamento através de pistão ou fechadura
UND
tipo yale c/2 chaves pés removíveis ,montagem em serie
ilimitada chapa de # 26 ..0,45 alt..1930...345...400mm
6 .cor cinza cristal.

6

Armário roupeiro16 portas: totalmente montável dispensa
a utilização de parafusos , composto por 1 vão com 4
portas fechamento através de pistão ou fechadura tipo
UND
yale c/2 chaves pés removíveis ,montagem em serie
ilimitada
chapa
de
#
26
............0,45
7 dimen....alt..1930...345...400mm .cor cinza cristal

4

Bancos para meses de refeitorio, retangulares
monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x
0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm
parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15
mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face
superior em laminado melamínico pós formavel de
0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156),
acabamento de superfície texturizado e encabeçamento
UND
de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face
inferior em laminado melamínico branco brilhante. A
fixação do tampo será por meio de parafusos autoatarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço
receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na
cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à
estrutura através de encaixe.

20

8

Banheira para banho para bebê de plástico tipo PVC,
resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias
que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira
em plástico para escoamento da água, com pino plástico UND
de finalização.A capacidade máxima para o suporte deve
ser de 30 kg, considerando-se a criança com 10 kg e o
9 restante de água. Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm.
Berços com grades em MDF na cor branca acetinada,
medindo 130 cm de comprimento x 60 cm de largura,
com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o
UND
espaçamento das grades laterais no máximo 6,5cm e o
espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no
10 máximo 2,5cm.

R$
5.900,00

R$
35.400,00

R$
15.600,00
R$
3.900,00

4

20

R$
1.850,00

R$
37.000,00

R$
79,00

R$
316,00

R$
890,00

R$
17.800,00
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Cadeira com espaldar baixo fixa com estrutura fixa
continua em tubo de aço curvado na cor preta, com
diâmetro mínimo de 25mm e espessura mínima de 2,25
mm e placa do assento em aço estampado mínimo de 3
mm, totalmente soldada por sistema mig e acabamento
de superfície pintado em epoxipo eletrostático com pre
tratamento antiferruginoso , revestido totalmente a
superfície com película de aproximadamente 100
microns com propriedades de resistência a agentes UND
químicos. . O produto deve estar em conformidade com a
nr 17 comprovado através de laudo de ergonomia e
norma abntnbr 13961; 2010, comprovado através de
certificado do produto da abnt(completo com capa e
anexos) devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados. Garantiaminima de 05
anos, junto com carta de autorização de revenda do
11 fabricante.

12
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Cadeira com espaldar médio giratória com assento
internoem
compensado multilâminas de madeira
moldada anatomicamente a quente com pressão de 10
kgf/cm 2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster
base com relax. B raço com formato t com alma de aço
estrutural
revestido
em
poliuretano
ou
poliutanotexturizado. Dimensões externas mínimas
240x80 mm . Suporte do apoio-braço regulável, injetado
em termoplástico composto texturizado e alma de aço
estrutural estampada de no mínimo 6, mm de espessura.
Acabamento em pintura eletrostática totalmente em
epóxi com pre tratamento antiferruginoso , revestido
totalmente
a
superfície
com
película
de UND
aproximadamente 100 microns com propriedades de
resistência a agentes químicos. Regulagem vertical com
mínimo de 03 estágios com o curso mínimo de 50 mm, e
regulagem de abertura lateral. Cadeira revestida em vinil
ou couro ecológico preto. O produto deve estar em
conformidade com a nr 17 comprovado através de laudo
de ergonomia e norma abntnbr 13961; 2010,
comprovado através de certificado do produto da
abnt(completo com capa e anexos) devendo constar no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados. Garantia mínima de 05 anos, junto com carta de
autorização de revenda do fabricante.

Cadeira fixa 04 pés, sem braços, assentos e encosto em
compensado multilaminado, estofados com espuma de
poliuretano expandida, revestida em courvim na cor
UND
preta, , estrutura metálica em aço tubular redondo 7/8"
com parede de 1,20 mm, pintada em epóxi pó.na cor
13 preta
Cadeira Escrit rio Presidente: Cadeira giratoria diretor
espuma de 40mm s/braço base /relaz Dimens es do UND
14 produto 40.5 x 76 x 64 cm; 18.8 Quilogramas

10

R$
420,00

R$
4.200,00

5

R$
480,00

R$
2.400,00

20

R$
199,00

R$
3.980,00

15

R$
890,00

R$
13.350,00
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Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis
com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá
possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em
plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado
colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular UND
em ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na cor
branca, projetada para manter a estabilidade e travas em
arco para maior sustentação. Cinto de segurança de
15 cinco pontos em nylon lavável.

10

R$
1.439,00

R$
14.390,00

Colchões para berço, nas medidas de 130 cm de
comprimento x 60 cm de largura e 12 cm de espessura
com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR
13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário
UND
(ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão
(CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com
material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela 1 da
16 Norma anteriormente citada.

25

R$
150,00

R$
3.750,00

Conjunto infantil formado de 1 mesa e 4 cadeiras
infantil.tampo de madeira .tubo ¾: Descritivo detalhado:
Mesa
confeccionada
em
madeira
e
M.D.F.
Mesa quadrada com borda colorida. Pés coloridos
pintados com tinta atóxica, nas cores vermelho, verde,
UND
azul
e
amarelo.
Acompanha
4
cadeiras
Medida
cadeira:
26
x
30,5
x
60
cm.
Medidas
mesa:
60
x
60
x
55
cm.
Embalagem: UNIDADE.

200

R$
725,00

R$
145.000,00

Dimensão
da
mesa
de
computador:dimensão:
1200x730x740 mm (com variação de +/- 5%) painel
frontal em chapa de mdp, revestida (em ambas as faces)
em laminado melamínico argila com borda em
pvcextrudado na cor do laminado; espessura mínima de
18 mm.pés laterais a serem fixados sob o tampo,
composto de estrutura central vertical, coluna com
dimensões mínimas 180 mm x 25 mm em chapa de aço
sae 1010/sae 1020, com espessura mínima de 1,20 mm
UND
possuindo tampa vertical removível formando uma calha
interna para passagem de fiação. O produto deve estar
em conformidade com a nr 17 comprovado através de
laudo de ergonomia e norma abntnbr 13961; 2010,
comprovado através de certificado do produto da
abnt(completo com capa e anexos) devendo constar no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados. Garantia mínima de 05 anos, junto com carta de
autorização de revenda do fabricante.

6

R$
350,00

R$
2.100,00

10

R$
630,00

R$
6.300,00

5

R$
726,00

R$
3.630,00

17

18

Estante

de aço

6

prateleiras

medindo

19 c/reforços x nas laterais e fundo.cinza cristal.

1.98x90x40

UND

Longarina com três cadeiras fixas assento e encosto
injetados em polipropileno com orifícios de ventilação no
UND
sentido vertical. Estrutura em tubo 30x50mm cromada ou
20 pintada. Cor azul ou vermelha.
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UND

2

R$
1.380,00

R$
2.760,00

Mesa de trabalho com 2 gavetas com dimensão:
1200x730x740 mm (com variação de +/- 5%) painel
frontal em chapa de mdp, revestida (em ambas as faces)
em laminado melamínico argila com borda em
pvcextrudado na cor do laminado; espessura mínima de
18 mm.pés laterais a serem fixados sob o tampo,
composto de estrutura central vertical, coluna com
dimensões mínimas 180 mm x 25 mm em chapa de aço
sae 1010/sae 1020, com espessura mínima de 1,20 mm
UND
possuindo tampa vertical removível formando uma calha
interna para passagem de fiação. O produto deve estar
em conformidade com a nr 17 comprovado através de
laudo de ergonomia e norma abntnbr 13961; 2010,
comprovado através de certificado do produto da abnt
(completo com capa e anexos) devendo constar no
certificado as referências ou códigos dos produtos
cotados. Garantia mínima de 05 anos, junto com carta de
autorização de revenda do fabricante.

5

R$
850,00

R$
4.250,00

Mesa em L c/2 gavetas tampo em mdp 18mm,
acabamento fita reta 2mm nos 04 lados, painel frontal em
aço perfurado com altura de 360 mm, pés laterais com
sapatas superiores e inferiores em aço repuxado com
coluna 50x50 possuindo calha de saque frontal para
fiação.120x60 .o produto deve estar em conformidade
com a nr 17 comprovado através de laudo de ergonomia UND
e norma abntnbr 13961; 2010, comprovado através de
certificado do produto da abnt( completo com capa e
anexos) devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 05
anos, junto com carta de autorização de revenda do
fabricante.

5

R$
780,00

R$
3.900,00

Mesa estação de trabalho em L tampo de madeira
estrutura de ferro em calha medida : 1.20x1.40 cinza
cristal.02 gavetas dimensão: 1200x730x740 mm (com
variação de +/- 5%) painel frontal em chapa de mdp,
revestida (em ambas as faces) em laminado melamínico
argila com borda em pvcextrudado na cor do laminado;
espessura mínima de 18 mm.pés laterais a serem
fixados sob o tampo, composto de estrutura central
vertical, coluna com dimensões mínimas 180 mm x 25
mm em chapa de aço sae 1010/sae 1020, com
UND
espessura mínima de 1,20 mm possuindo tampa vertical
removível formando uma calha interna para passagem
de fiação. O produto deve estar em conformidade com a
nr 17 comprovado através de laudo de ergonomia e
norma abntnbr 13961; 2010, comprovado através de
certificado do produto da abnt (completo com capa e
anexos) devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 05
anos, junto com carta de autorização de revenda do
fabricante.

2

R$
750,00

R$
1.500,00

Mesa de reunião de madeira estrutura de ferro c/calha

21 cinza cristal 3.00x1.20x75

22

23

24
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Mesa para computador - suporte para cpu; prateleira
superior para impressora, 01 gaveta com puxador; UND
25 prateleira deslizante para teclado;
Mesa para cozinha, pedra de granito, medindo aprox.
UND
26 090x120x079 m no mínimo, com 04 cadeiras.
Mesa plastica 70 CM: Comprimento x Largura x Altura:
70
cm
x
70
cm
x
70
cm UND
27 Forma: Quadrada
CADEIRA PLASTICA: Embalagem Individual: (CxLxA) 53
x
55
x
80
cm. UND
28 Peso: 2,354 Kg
Mesa secretaria de madeira tampo de 15mm 1.00x60x75
c/ porta teclado cinza cristal. Dimensão: 1200x730x740
mm (com variação de +/- 5%) painel frontal em chapa de
mdp, revestida (em ambas as faces) em laminado
melamínico argila com borda em pvcextrudado na cor do
laminado; espessura mínima de 18 mm.pés laterais a
serem fixados sob o tampo, composto de estrutura
central vertical, coluna com dimensões mínimas 180 mm
x 25 mm em chapa de aço sae 1010/sae 1020, com
espessura mínima de 1,20 mm possuindo tampa vertical UND
removível formando uma calha interna para passagem
de fiação. O produto deve estar em conformidade com a
nr 17 comprovado através de laudo de ergonomia e
norma abntnbr 13961; 2010, comprovado através de
certificado do produto da abnt(completo com capa e
anexos) devendo constar no certificado as referências ou
códigos dos produtos cotados. Garantia mínima de 05
anos, junto com carta de autorização de revenda do
29 fabricante.
Mesas de refeitório,
retangulares monobloco, com
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com
estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O
tampo será confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento
de
superfície
texturizado
e
UND
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco.
Acabamento da face inferior em laminado melamínico
branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de
parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura
em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em
pó, na cor branca fosca,
polimerizada em estufa.
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor
branca, fixado à estrutura através de encaixe.

4
4

R$
450,00
R$
890,00

R$
1.800,00
R$
3.560,00

10

R$
105,00

R$
1.050,00

10

R$
45,00

R$
450,00

R$
890,00

R$
7.120,00

10

R$
1.780,00

R$
17.800,00

20

R$
360,00

R$
7.200,00

20

R$
420,00

R$
8.400,00

8

30
Quadro em mdf revestido em laminado melamínico de
alta pressão próprio para lousa cor branco liso altura útil UND
31 do quadro : 1.20cm –largura total: 3 m
Quadro em mdf revestido em laminado melaminico de
alta pressão próprio para lousa, cor branco liso altura útil UND
32 do quadro : 1.20cm –largura total: 2m
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Aparelho
de
ar-condicionado
7.500
btus.
Split
capacidade:
9000
btu/h;
com
controle
remoto;
compressor
rotativo
e
chassis
deslizante;
filtro UND
antibactérias lavável; baixo nível de ruído; ciclo frio;
33 classe a de consumo de energia; tensão: 110 v.

5

R$
1.720,00

R$
8.600,00

Aparelho de som tipo portátil, com alça para transporte;
Com conexão usb, entrada para cartão de memória e
entrada Auxiliar. Reproduz cd, cd-r, cd-rw, mp3 e rádio
am/fm. Antena Telescópica; reforço dos graves; sistema
acústico; avanço e Retrocesso de faixas; 02 altofalantes;
grades
para
Proteção dos alto-falantes: metálicas; controle de UND
volume: Digital. Alimentação: bivolt, sistema de áudio:
estéreo, Potência: 20 watts rms, conexões: usb e para
cartão de Memória. Peso aprox. Do produto: 1,89 kg,
peso aprox. Com Embalagem: 4,0 kg, dimensões aprox.
Do
produto
(a
x
l
x
p):
13,5
X 23,4 x 30,2cm. Garantia: 12 meses.

4

R$
315,00

R$
1.260,00

Batedeira tipo industrial (planetária), com capacidade
mínima para 4 litros, 5 velocidades, tigela com
capacidade mínima 4 l, 3 batedores, basculamento,
UND
potência mínima do motor 300 w, Cor branco, 127 v,
garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica em
35 rosana e região

2

R$
299,00

R$
598,00

Batedeira tipo industrial (planetária), com capacidade
mínima Para 4 litros, 5 velocidades, tigela com
capacidade mínima 4 l, 3 batedores, basculamento,
UND
potência mínima do motor 300 w, Cor branco, 127 v,
garantia mínima de 12 meses. Assistência Técnica em
36 rosana e região.

2

R$
750,00

R$
1.500,00

34
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Bebedouro de coluna material de aço c/duas saida de
aguagelada ligado direto na rede hidraulica volts 110. *
Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés
reguláveis
de
plástico
(ABS
injetado);
* Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430;
*
*
*
*

Serpentina

em

Reservatório
Isolamento
Boia

inox

em

304

(interna);

polipropileno

atóxico;

térmico

Controladora

* Tomada de 3
ABNT/nbr/603351
*

aço

do

pinos

em
nível

conforme

Certificado

PS;

de
a

pelo

água;

norma

da

INMETRO;

UND

2

R$
2.800,00

R$
5.600,00

Bebedouro de Mesa Refrigerado por Compressor - Altura
x
Largura
x
Profundidade
110
V UND
42.3 cm x 28 cm x 40.6 cm

2

R$
680,00

R$
1.360,00

*

Baixo

consumo

de

energia;

* Termostato com 7 níveis para controle de temperatura;
*

Gás

* Refrigeração
eficiência;

ecológico
por

compressor

que

R134A;
garante maior

* Motor Elgin 1/12+ hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A)
60Hz-280W;
*

37

38

Tensão/potência:

*

Armazena

*

Consumo

127v

25

ou

litros

médio:

220v

(não

de

água

17,58

é

kw/h

bivolt);
gelada;
mês;

,
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Bebedouro industrial 02 torneiras: em aço inox 430
brilhante, Filtro interno composto de carvão ativado e
celulose, Acompanha 02 torneiras de latão cromado;
sistema funcional Composto por: reservatório interno em
aço inox 304, com um Bóia para regulagem do nível da
àgua;
unidade
condensadora
De 1/4 hp, tensão de 220 v, isolão térmica em eps1,
retendo a Temperatura; termostato interno com UND
regulagem fixa de 4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina
externa
em
cobre;
gás
Refrigerante
r134a,
ecologiamente correto; o produto deve Ser certificado
pelo inmetro; garantia mínima de 01 (um) ano;
Dimensões aproximadas: (a x l x c) 1,10 m x 40 cm x 57
cm; peso Aproximado 40 kg; armazena 100 l; refrigera
320 l/h.

2

R$
2.800,00

R$
5.600,00

Bebedouro industrial: em aço inox 430 brilhante, filtro
Interno composto de carvão ativado e celulose,
acompanha 04 torneiras de latão cromado; sistema
funcional composto Por: reservatório interno em aço inox
304, com um bóia para Regulagem do nível da àgua;
unidade
condensadora
de
1/4
hp,
Tensão de 220 v, isolão térmica em eps1, retendo a
Temperatura; termostato interno com regulagem fixa de UND
4º a 11º tomada de 3 pinos; serpentina externa em
cobre; gás Refrigerante r134a, cologiamente correto; o
produto deve Ser certificado pelo inmetro; garantia
mínima de 01 (um) ano; Dimensões aproximadas; altura:
1,44 cm; frente: 115 cm; Lateral: 60 cm; peso
aproximado
80
kg;
armazena
200
l;
Refrigera 320 l/h. Obs: uma toneira para água natural.

2

R$
5.800,00

R$
11.600,00

Bebedouro de Água Galão Coluna Branco :* Fornece
água
Gelada
e
Natural;
* Gabinete de aço pintado nas laterais e frente em PSAI ,
com tampa e base de plástico (ABS injetado);
*
Controle
manual
de
temperatura;
*
CFC
Free
Gás
R
134A; UND
*
Reservatório
em
material
polietileno
atóxico
* Serpentina externa, não fica em contato com a água;
*
Não
enferruja;
* Alça de transporte para facilitar o manuseio.
* Capacidade de Armazenamento 3 Litros

2

R$
890,00

R$
1.780,00

Espremedor de frutas industrial, corpo em aço inóx, copo
em alumínio com capacidade de no mínimo 1 litro,
macho conforme fabricante, bivolt, trava de segurança,
UND
acompanhado de coador, com pés antiderrapantes,
rotação mínima 1700 rpm. Garantia de fábrica e
42 assistência técnica em rosana e região.

4

R$
1.060,00

R$
4.240,00

Ferro de passar roupas a seco, controle de temperatura,
Revestimento de acordo com o fabricante, potência
mínima de 1200 w, medidas aproximadas de 130 x 130 x UND
250 mm (l x a x p), Frequência em torno de 50/60hz, 127
43 v. Assistência técnica em Rosana e região.

4

R$
256,00

R$
1.024,00

39

40

41
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Fogão domestico de 04 bocas e forno na cor branca :
Características:
2
Queimadores
família
Tampa
de
vidro
temperado
Forno
Limpa
fácil
Puxadores
de
aço
Manípulos
Removíveis

UND
Dimensões:
Altura:
Largura:
Profundidade:
Peso:

44

86
51
23

60

2

R$
560,00

R$
1.120,00

4

R$
1.578,00

R$
6.312,00

2

R$
790,00

R$
1.580,00

4

R$
2.300,00

R$
9.200,00

4

R$
2.700,00

R$
10.800,00

4

R$
2.099,00

R$
8.396,00

cm
cm
cm
Kg

Garantia do fornecedor de 12 meses.

Fogão Industrial 4 Bocas Com forno, Grelhas em ferro
fundido 30x30 ( 6 dedos), 02 queimadores simples e 02
duplos, Bandeja coletora de resíduo,Pintura preta
texturizada
epóxi
de
alta
resistência UND
Chapa em aço carbono, Medida interna do forno : Altura :
30 cm, Largura : 48 cm, Profundidade: 58 cm
45 87 LITROS
Forno de micro-ondas com aproximadamente 23 litros;
funções
pré-programadas,
portaa
com
visor
transparente, chave de segurança, potência mínima
1300 w, 127 v, medidas aproximadas de 30 x 49 x 38 UND
cm. (a x l x p), frequência mhz em torno de 2450, cor
branco, garantia de fabrica e assitência técnica em
46 rosana e região
Freezer horizontal, dupla ação, uma tampa, com
capacidade 300 litros, termostato com ampla faixa de
regulagem, gabinete interno em aço galvanizado,
UND
gabinete externo em aço com pintura esmaltada, quatro
rodízios, alimentação 110/220 volts, dimensões: 1,40 x
47 1,00 x 0,73m
Freezer Vertical- 145L, Pés niveladores: Permitem o
perfeito nivelamento do produto.Dimensões: - Altura
mínima com pé nivelador: 1307 mm - Largura: 550 mm Profundidade com porta fechada: 645 mm - Profundidade
com porta aberta: 1260 mm (inclui distância mínima até a
parede) Importante: - Sobre cada cesto é possível
colocar até 10 kg de carga - Peso máximo sobre o
UND
freezer: 20 kg Devido às normas da ABNT e às
resoluções nº 13 de 2006, nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009
do CONMETRO , os fabricantes estão mudando as
tomadas para o novo padrão. Para utilizar este produto,
será preciso adaptador ou a troca da tomada antiga. Não
nos responsabilizamos por esta alteração. - Foto
48 meramente ilustrativa.
Geladeira (refrigerador) vertical, capacidade 280 litros,
tensão 127v / 60hz; degelo automático; prateleiras e UND
49 suportes da porta removíveis; manual técnico completo.
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Liquidificador doméstico, moderno e potente, modelos
RI2087/90 e RI2087/91, Jarra Duravita: feita em tritan,
absorve impactos como nenhuma outra jarra. É leve,
segura e cristalina como vidro e não pega gosto ou
cheiro, filtro para o preparo de suco: perfeito para fazer
sucos com pequenas sementes, como maracujá e
melancia. Ao usar o filtro, o suco fica mais puro e UND
gostoso lâmina resistente de quatro pontos para
excelente desempenho de preparo. A lâmina pode ser
removida da jarra para facilitar a limpeza, Motor de
600W: triture os ingredientes mais duros, como nozes,
chocolate ou gelo,- 8 Velocidades, função pulsar para
triturar gelo

4

R$
360,00

R$
1.440,00

Liquidificador industrial copo em aço inox potencia 1/3
cv, rotação 3.500rpm,consumo 0,24kw/h peso 6.495kg,
capacidade do copo 4 litros, altura 620mm, frente
240mm, profundidade 200mm.utilidade :triturar produtos
UND
alimentares com adição de liquido, gabinete em aço inox.
Litros, altura 620mm, frente 240mm, profundidade
200mm.utilidade triturar produtos alimentares com adição
51 de liquido, gabinete em aço inox.

4

R$
860,00

R$
3.440,00

30

R$
460,00

R$
13.800,00

10

R$
250,00

R$
2.500,00

Ventilador tipo de teto; medindo aproximadamente 39 x
100 Cm, 03 rotações, velocidade mínima 420 rpm, com
UND
controle de Velocidade, garantia mínima de 12 meses.
54 Cor conforme Fabricante.

2

R$
425,00

R$
850,00

Estabilizador 350 va 110 volts 4 entradas : Estabilizador
Upsai Progel 3kva 3030va 120v/120v (p/ tomadas e UND
55 aparelhos de 110~127v)

4

R$
750,00

R$
3.000,00

50

Ventilador oscilante de parede 60 cm., potência de 200
w, Bivolt, com 3 pás injetada de plástico, regulagem
vertical, Grade metálica, totalmente na cor preta e chave UND
de ligação Com variação de velocidade em placa 2x4 na
52 cor branca.
Ventilador de coluna Ventisol Turbo 6P preto com 6 pás,
UND
53 40 cm de diâmetro 127 V
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Impressora multifuncional: Conectividade: Wi-Fi Direct,
Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0, USB Memória: 512 MB
Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis:
Mac
OS
X
,
Windows
8
,
Windows
10
Alimentação:
110
V
Tecnologia:
Laser
Velocidade Max de Impressão: 38 ppm Impressão
Colorida:
Não
se
Aplica
Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade Máxima de
impressão
mensal
(pags/mês):
80000
Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 4000
Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi
Impressão via smartphones e tablets: Sim Impressão
Direta
via
USB
ou
Cartão
SD:
Sim
Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 3000 UND
Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm
, A6 105 × 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279
mm,
Envelope,
Ofício
216
x
356
mm
Gramatura máxima do papel: 120 g/m² Gramatura
máxima
do
papel
(bandeja
multiuso):
Não
Capacidade Bandeja de Entrada: 350 Capacidade
Bandeja
de
Saída:
150
Capacidade
Alimentador
Automático:
50
folhas
Capacidade
Bandeja
Multiuso:
Não
Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e
Verso:
Sim
Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21×29,7cm)
Tamanho do Vidro de Documentos: 216 x 297 mm
Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cabo de Telefone ,
Cabo USB , Cartucho Preto , Guia Rápido de Instalação
Dimensões sem caixa (L x A x P): 42 x 33 x 39 cm
56 Peso sem Caixa: 12,6 kg ; Garantia: 1 ano
DVD Player Entrada HDMI - Bivolt: • Reproduz mídias
DVD l DVD-R l DVD-RW l CD l CD-R l CD-RW l CD-DA;
•
Saída
HDMI;
•
Saída
de
áudio
e
vídeo
composto;
• Funç es ZOOM | CENSURA | PROTEÇÃO DE TELA
• Entrada USB 2.0, reproduz formatos WMA / MP3 /
JPEG
/
MPEG
• Idioma do menu em 2 idiomas INGLÊS | PORTUGUÊS
•
Controle
remoto; UND
•
Modo
Standby;
•
Bivolt
automático
•
Altura:
25,20cm
•
Largura:
24,80cm
•
Profundidade:
6,30cm
• Peso: 1,10Kg

4

R$
3.200,00

R$
12.800,00

2

R$
326,00

R$
652,00

2

R$
1.720,00

R$
3.440,00

57
Aparelhos de tv lcd 32”, polegadas lcdled resolução
1366x768 linhas (1.049.088 pixels), uma entrada hdmi e
uma entrada usb, acesso a internet e hmdi controle UND
58 remoto e tensão/voltagem bivolt
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Caixa amplificada; ativa; potencia mínima de 300 watts
rms; Pressão sonora máxima de 128 db para 1w a 1 m;
suporte para Sinal balanceado e desbalanceado;
resposta de frequencia De 35 hz a 20 khz; com 1 woofer
de 15” e corneta com driver de Titânio de 1”; com 1
entrada
usb;
1
entrada
de
cartão
de
Memória (sd); 2 entrada p10; entrada xlr fêmea; entrada
line (rca, xlr fêmea e macho); com saída line (p10 e xlr
macho); Entrada speakon; com controles de volume
UND
independentes: Volume, treble, bass, echo, volume mic;
controles da entrada Usb e cartão sd com visor digital:
play,
pause,
stop,
avança,
Retrocede, contínuo; chave seletora de voltagem 115230 Volts e chave liga/desliga; gabinete em co-polímero
Resistente e durável; medindo aproximadamente 50 x 72
x 47 cm (lxaxp); peso aproximado 27 kg; acondicionado
em embalagem Apropriada; garantia minima de 12
59 meses.
Microfone Sem Fio Duplo Vws-20 Plus | Vhf |
UND
60 Lançamento
Projetor BenQ MS527 3300 Lumens 800x600 - USB
HDMI
Resolução
Nativa?:
1024x768
pixels?
Brilho:
3,300
ANSI
Lúmens
Contraste:
20,000:1
Quantidade
de
Cores:
1.07
Bilhões
Lentes:
F=2.6,
f=6.9mm
Índice
de
Projeção:
0.61
Tamanho
da
Imagem:
60"~120"
Lâmpada
(Normal
/
Economico)*:
5000/10000/10000/15000
horas
(Normal/Eco/SmartEco/Lampsave)
Ajuste de Keystone: 1D; Vertical ± 30 graus
Compensação
Projetada
(offset):
115%
Resolução
Suportada?:
VGA(640
x
480)
até
WUXGA_RB(1920
x
1200)
Frequência
Horizontal?:
15K
-102KHz
Frequência
Vertical?:
23-120Hz
Voltagem
da
Lâmpada:
200W
HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, UND
1080p
Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM
Conexões: HDMI x 2 (HDMI-2 compartilhado c/ MHL)
PC In (D-sub 15pinos) x 2 (comp. c/ vídeo componente)
Monitor
Out
(D-sub
15pinos)
x
1
Vídeo
Composto
In
(RCA)
x
1
S-Vídeo
In
x
1
Áudio
In
(mini
jack)
x
2
Áudio
L/R
In
(RCA)
x
1
S-Vídeo
In
x
1
Áudio
In
(mini
jack)
x
2
Áudio
L/R
In
(RCA)
x
1
Áudio
Out
(mini
jack)
x
1
LAN
RJ45
x
1
(LAN
control)
RS232
(DB-9pinos)
x
1
USB
(tipo
A)
x1
(energia
5V/1.5A)
USB
(Tipo
mini
B)
x
1
61 IR
Receiver
x2
(frontal,
superior)

4

R$
1.050,00

R$
4.200,00

2

R$
360,00

R$
720,00

2

R$
6.500,00

R$
13.000,00

GOVERNO DO TRABALHO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Praça da Bandeira, nº 176 – Centro
Tel.: 75 3627-2136

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
09 de dezembro de 2021
Ano V • Edição Nº 787

-38Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Dimensões:
296x120x239
mm
Peso:
2.6
kg
Nível
de
Ruído:
33/29
dBA
Fonte de Alimentação: AC100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz
Consumo
de
Energia:
Típico
260W
Network
Standby
<2W,
Standby
<0.5W
Idiomas: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco /
Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês /
Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio /
Japonês / Coreano / Norueguês / Persa / Polonês /
Português / Romeno / Russo / Chinês Simplificado /
Espanhol / Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional
/
Vietnã
(30
idiomas)
Idiomas do Menu: Árabe / Búlgaro / Croata / Tcheco /
Dinamarquês / Holandês / Inglês / Finlandês / Francês /
Alemão / Grego / Hindi / Húngaro / Italiano / Indonésio /
Japonês / Coreano / Norueguês / Polonês / Português /
Romeno / Russo / Chinês Simplificado / Espanhol /
Sueco / Turco / Tailandês / Chinês Tradicional (28
Idiomas)
Acessórios Incluídos: Controle Remoto c/ Pilha RCE013
x
1
Cabo
de
Força
(por
região)
Guia
Rápido
de
Uso
Manual
de
Uso
CD
x
1
Certificado
de
Garantia
(por
região)
Formato de Tela: Nativo 4:3 (5 modos selecionáveis)
Operating
temperature:
0°
~
40°C
builtinspeaker01?:
10W
x
1
projectionsize:
Fixo
Acessórios
(Opcional):
Kit
Extra
de
Lâmpada
5J.JGP05.001
Óculos
3D
DGD5:
5J.J9H25.002
Câmera
Documento
S30:
9H.J9L78.T3E
Kit
PointWrite
PW02
5J.J9A26.12E
Módulo
PointWrite
Touch
PT12
5J.J8L26.13E
Suporte
de
parede
5J.J4R10.011
Segurança: Kensington Lock, Barra de Segurança
uporte
de
parede
5J.J4R10.011
Segurança: Kensington Lock, Barra de Segurança
PESO
PESO
PESO

COM
SEM

EMBALAGEM
EMBALAGEM

-

-

2,5

3,7KG
KG

DIMENSÕES
SEM EMBALAGEM - 296 X 120 X 239 MM (LXAXC)
COM EMBALAGEM - 340 X 190 X 425 MM (AXLXC)
CÓDIGO
EAN:
4718755068911
GARANTIA
PROJETOR:
24
MESES
GARANTIA LÂMPADA: 90 DIAS
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Balança de prato com capacidade para 15 kg Modelo:
Digital com Bateria e memorização e subtração
automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões
mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x UND
305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação
máxima de -15% a +10% - 50/60 hz
Tv led 42”, resolução: full hd no mínimo (1080 x 1020
pontos), tela: 16:9, hdtv ready, conversor tv digital
interno, transmissão/recepção: sistema digital de tv
sbdtv-t, sistemas de cor: analógicos bandas uhf e vhf sistemas de cor pal m, pal n e ntsc, ângulo de visão:
aproximadamente
178(89/89),
diagonal
visual
aproximada: 106,7 cm, número de canais: vhf: 2- 13/uhf:
14-69/catv: 1-135, recepção de tv a cabo, idioma do
menu: português / inglês / espanhol, sap,timer sleep
timer & on/off timer, relógio. Desligamento programado,
ajuste automático de volumes, sintonia automática dos
canais, ajustes de áudio, ajustes de vídeo, função
nomear canais, favorite channel, rádio fm, memórias
para estações, conexões: entradas laterais: mhl (1), usb UND
(1), hdmi (1) entradas traseiras: entrada rf (2), vídeo
composto/componente (1 - híbrido), áudio análógico (1)
saídas laterais: saída de áudio/fone de ouvido (1 híbrido), voltagem: bivolt. Deverá acompanhar controle
remoto;
dimensões
do
produto
sem
base:
aproximadamente (l x a x p): 968 x 580 x 79 mm;
dimensões do produto com base aproximadamente (l x a
x p): 968 x 607 x 184 mm peso do produto sem base:
aproximadamente11 kg peso do produto com base:
aproximadamente 11,3 k garantia: 1 ano

2

R$
1.960,00

R$
3.920,00

R$
2.730,00

R$
5.460,00

R$
1.450,00

R$
2.900,00

2

63
Armário
Vitrine
2
Portas:
Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de
aço
em
pintura
epóxi.
Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras.
Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm
prof.
x
165
m
de
altura.
Medidas da embalagem 1,67 x 0,70 x 0,44. UND
Cubagem:
0514m³
Peso:
25kg.
Medidas da embalagem com engradado 1,70 x 0,76 x
0,50cm.

64

Cubagem
Peso: 35kg.

com

engradado:

0,646m³

.

2
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Armários para primeiros socorros suspensos, com duas
portas para guarda de medicamentos com armação em
cantoneira
3/4
x
1/8:
MDF
de
15
mm.
Tranca
metálica
com
duas
chaves.
- Brinde: buchas, parafusos e cantoneiras de fixação.
Fotos
ilustrativas,
nenhum
item
farmacêutico
UND
acompanha
o
produto.

65
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-40-

>>
Altura
Frente
- Lateral - 11 cm

-

2

Tamanho:
cm
cm

50
32

R$
250,00

R$
500,00

R$
1.120,00

R$
2.240,00

R$
2.050,00

R$
4.100,00

R$
790,00

R$
1.580,00

Balança Infantil Mecânica com Concha Injetada:Dimensões: Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha
anatômica:
55P
x
33L
x
8,5A
cm;
-

Peso
Peso

de

da

balança:

embarque

da

4,6

balança:

kg; UND
5,6

2

kg;

66 - Capacidade de pesagem 25 kg com divisão de 5 g

67

68

Balança Antropométrica Digital 200 Kg divisão 100
gramas com visor em LED : Estrutura em chapa de aço
carbono
Padrão
na
cor
branca
Capacidade
máxima
200
kg
divisões
de
100
g
Tapete
em
borracha
anti-derrapante
Pés
reguláveis
em
borracha
sintética UND
Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático
Displays: LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1
mm
de
largura
qual
tipo
de
display
Função TARA até a capacidade máxima de pesagem
Plataforma
390
x
340cm
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM
01 ano de garantia

2

Divã Clínico Adulto Cabeceira Regulável Com
Suporte Papel Lençol Soldado: Medidas: 1,80 mt de
compr. X 0,60 mt de largura X 0,80 mt de altura. Base
em estrutura tubolar redonda de 31,75mm de diâmetro
UND
totalmente esmaltada, pés com ponteiras, leito com
espuma revestida com courvim, cabeceira regulável
através de cremalheira, com suporte papel lençol
fixo/soldado.

2
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Cadeira de rodas pneu maciço - • aço com pintura epoxy
• dobrável em x - • apoio para braços removíveis • apoio
para pés fixo removíveis • indicada para usuários até 100
kg - • pneu traseiro maciço • assento e encosto em
nylon.Largura
do
Assento:
40
cm
Profundidade
do
Assento:
41
cm
Altura
Encosto:
36
cm
Altura
do
Assento
ao
Chão:
52
cm
UND
Comprimento
Total
da
Cadeira:
100
cm
Largura
Total
Aberta:
64
cm
Largura
Total
Fechada:
30
cm
Altura
do
Chão
à
Manopla:
90
cm
Peso
da
Cadeira:
14
kg
Capacidade
Máxima
de
Peso:
85
kg
Altura
do
Chão
ao
AP
de
Braço:
69
cm
Altura do Assento ao AP de Braço: 19 cm

2

69
Cadeira
Estrutura

de
em

Rodas
Dobrável
aço
dobrável
em

R$
1.580,00

R$
1.490,00

R$
2.980,00

R$
780,00

R$
1.560,00

INFANTIL:
X
tubular

Pintura
Assento

R$
790,00

Epoxi
e

encosto

em

nylon

almofadado;

Freios

Bilaterais

Rodas

Traseiras

em

Rodas

Dianteiras

6

Garfos

nylon

24

rolamentadas

dianteiro

rolamentadas
verticalmente

em

nylon

und

2

Apoio de braços emborrachados escamoteáveis ou
removíveis;
Apoio de pés
lateralmente

reguláveis,

Protetor

lateral

Pneus

removíveis
de

e

rebatíveis
roupa
infláveis

Capacidade 70 Kg

70
Mesa tipo mayo com bandeja inox de 0.32 x 0.48 m.
estrutura em tubos esmaltados de 25.40mm, 3 rodízios
giratórios de 42mm, bse superior em ferro redondo UND
maciço cromado e bandeja inoxidável. base em tubos de
71 1"1/4x1.20mm.

2
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72

panela de pressão capacidade 22 litros de alumínio polido:
Altura x Largura: 39 cm x 39 cm
Diâmetro: 36 cm
Peso: 8 kg
Material da panela de cozinha: Alumínio

73

assadeira retangular industrial numero 04: Dimensões
Aproximadas:
Altura: 7 cm
Diâmetro: 35cm
Comprimento: 50 cm
Capacidade: 12Litros

UND

74

Tacho Esmaltado Nº 22 - 19 Litros P/ Fritura -Altura: 14cm
-Largura: 68cm
-Diâmetro parte de cima: 56cm

UND

75

Panela Caldeirão Hotel Nº 30 - 19 Litros MATERIAL ALUMÍNIO
MEDIDAS:
ALTURA 27 CM
DIÂMETRO 30 CM
CAPACIDADE 19 LITROS

UND

76

Concha Industrial N 14 E Alumínio 57 Cm Tamanhos
aproximados (Diâmetro Boca x Comprimento): 57 x 14,5 cm.
Material: Alumínio.

UND
10

77

Espumadeira Escumadeira Grande Industrial N 13 MEDIDA DO
CABO: 38 CM
DIÂMETRO DA : 13 CM
MATERIAL: ALUMÍNIO
UND

10

78

Cuscuzeira Grande Hotel Industrial Nacional N°26 - 9 Litros
Altura: 30 cm
Diâmetro: 26cm
Comprimento: 37cm
Capacidade: 9 Litros
Peso: 850 gramas

79

Amassador Espremedor De Batata E Torresmo Industrial
Corpo: Alumínio Fundido
Cabo: Alumínio Fundido
Basculante: Alumínio Fundido
Pintura: Eletrotástica
Colunas: Tubo de Aço 5/8
Cesto e Embolo: Aço Inox
Fixação: Pés Tubo 5/8
Alt. / Larg./ Prof.: 570mm
Peso Liquido: 2,5kg

80

Ralador 4 Faces Inox: Peso Líquido: 0,1620 Kg
Peso Bruto: 0,1650 Kg
Metragem Cúbica: 0,001932 m3
Dimensões : (Comp. X Larg. X Alt. ): 230 X 105 X 80 mm

81

Espremedor Amassador Triturador De Alho Manual Em
Aluminio: Material: Aluminio
Medidas: 3cm * 5,5cm * 15cm
Peso: 0,53g

82

Tábua Placa Polietileno Cozinha 50 Cm X 30 CmDimensões
(Altura x Comprimento x Profundidade)
Comp: 50 cm
Larg: 30 cm
Esp: 1.0 cm

5
UND

R$

399,00

R$

1.995,00

R$

101,00

R$

1.515,00

R$

320,00

R$

3.200,00

R$

85,00

R$

510,00

R$

57,90

R$

1.737,00

R$

56,00

R$

560,00

R$

85,00

R$

850,00

R$

259,00

R$

2.590,00

R$

78,00

R$

234,00

R$

22,30

R$

223,00

R$

97,00

R$

1.455,00

15

10

6

30

UND

10

UND
3
UND
10
UND

15
UND
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83

84

Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Peneira 20cm Polipropileno: Peneira 20cm Polipropileno
Diâmetro: 20cm
Comprimento do cabo: 16cm
Espátula De Silicone Cozinha Industrial 45,5 Cm: TAMANHOS
APROXIMADOS:
Peso: 0,250 g
Comprimento: 45,5 cm
Largura: 7 cm
Espessura cabo: 2,3 cm
Material: Silicone
Bacia Grande Plástica Canelada 34 Litros: -Medida do produto:
ø interno 47,5 cm x altura 20 cm

85
86 Bandeja cozinha plástica 48x33,5cm
87

Lixeira Plastica Com Pedal 60 Litros: Medidas: (AxLxP) 695mm
X 440mm X 395mm
lixeira plástica 33 Litros - Preto com pedal : Medidas: 40,5 x
30,0 x 51,7 cm (Comp x Larg x Alt)

88
89 Caneca Plástica de 300 Ml/ lavavel

Colher pequena infantil / utilizada para merenda escolar/
lavavel

90
91 Prato médio fundo ( 210mm ) plastico/ lavavel

92

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-43-

Avental Térmico Para Cozinha Industria: Calor de contato até
280º;#59;
Medida do Avental 0,90 x 0,70 cm
Cor Azul
Ideal para proteção contra queimaduras e respingos de líquidos
quentes.
Proteção forntal
Avental aprovado pela ISO 11612:200

93

Luva Cozinha Alta Temperatura Térmica Forno Industrial:
Comprimento x Largura 33 cm x 11 cm Material: Suporte Têxtil
Emborrachada
Temperatura máxima suportada: 250 °C

94

Lençol Solteiro Avulso 100% Algodão 200 Fios: • Medidas
Lençol com elástico: 1,88m X 0,88m X 20cm

95
96

Fronhas Avulsas 100% Algodão 120 Fios: medida: 70cm x
50cm.
Abridor De Lata E Garrafas 9cm Aço Inox:

3
UND

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

R$

51,00

R$

102,00

R$

1.020,00

15
32

R$

48,60

R$

729,00

R$

22,90

R$

10

732,80

18

R$

223,00

R$

2.230,00

1000

R$

89,90

R$

1.618,20

R$

3,40

R$

1000

3.400,00

1000

R$

3,40

R$

3.400,00

R$

3,40

R$

3.400,00

R$

132,60

R$

2.652,00

R$

72,60

R$

363,00

R$

56,00

R$

1.680,00

R$

7,99

R$

239,70

R$

10,36

R$

41,44

R$

98,00

R$

392,00

R$

132,00

R$

528,00

20

UND
5
UND
UND
UND
UND

30
30
4

4
UND

Assadeira
de
aluminio;
medindo
no
minimo
(comp.40,0xlarg.27,0)cm; com capacidade minima para
(comp.40,0xlarg.27,0)cm; com capacidade minima para (6,0l)
com espessura minima de (2mm); com alca; sem tampa m
tampa

98

17,00

10

Assadeira
de
aluminio;;
medindo
no
mínimo
(comp.45,0xlarg.32,0)cm; com capacidade minima para (7,5l);
altura Minima de minima de (6,0cm); com espessura minima de
(2,5mm); com alca; sem tampa sem tampa

97

R$

4

UND
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100
101

102

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-44Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

Assadeira
de
aluminio;
medindo
no
minimo
(comp.50,0xlarg.35,0)cm; com capacidade minima para (10,0l);
altura
Minima de minima de (7,0cm); com espessura minima de
(3,5mm); com alca; sem tampa sem tampa

4

UND
Bacia plástica de polipropileno com diâmetro de 530mm, altura
de 205mm; com capacidade para 33,0l;
UND
Bacia plastica, canelada capacidade 25 litros Dimens es do
produto 49 x 51 x 20 cm; 569 g
UND
Balde plastico p/uso domestico com capacidade de 20 litros;
com
alca,sem
aba;
Capacidade:
20
litros.
Medidas: ø interno 31cm x altura 34 cm

6
6

R$

145,00

R$

580,00

R$

77,90

R$

467,40

R$

42,00

R$

252,00

R$

27,00

R$

162,00

R$

22,00

R$

132,00

R$

25,90

R$

310,80

R$

199,00

R$

796,00

R$

198,00

R$

792,00

R$

179,00

R$

716,00

R$

202,00

R$

808,00

R$

790,00

R$

3.160,00

R$

630,00

R$

2.520,00

R$

169,00

R$

676,00

R$

179,00

R$

716,00

6

UND

Balde plastico p/uso domestico,
de polipropileno com
Capacidade de 8 litros; com alca,sem aba: Capacidade: 8 litros.
6

Medidas: ø interno 23 cm x altura 22 cm

103
104

105

106
107

UND
Bandeja
Plástica
Tipo
Self
Service
Medidas aproximadas: 48 x 33 x 2,3 cm (compr x larg x alt)
Fabricada em PP (Polipropileno)
UND
Bule para café de aluminio; com capacidade mini bule ; para
5litros; medindo no minimo (diam.13,5xalt.24,5)cm; espessura
minima de (1,6)mm; (1,6)mm; Com cabo de madeira com cabo
de madeira
UND
Caçarola de alumínio com capacidade minima para (14,5l),
com Diametro minimo de (34,0cm); altura minima de (16,0cm);
com espessura Minima De (5mm); asa de aluminio; tampa com
espessura minim de (5mm); asa de aluminio
UND
Caçarola com tampa de aluminio para(10,0l); com diametro
minimo de (30,0cm); altura minima de (15,0cm) Com
Espessura minima de (1,7mm); asa de aluminio;
UND
Caçarola com tampa de aluminio, com capacidade Minima
para (17,0l); com diametro minimo de (36,0cm); altura minima
de (17,0cm); Com Espessura minima de (3mm)

108

109

112

4

4

4

4
UND

Caçarola n.45 cacarola; de aluminio; com capacidade caçarola
n.45;
com
capacidade
Minima para (31,5l); com diametro minimo de (45,0cm); altura
minima de(20,0cm); (20,0cm)

111

4

UND
Caçarola n.60 cacarola; de aluminio; com capacidade caçarola
n.60;
com
capacidade
Minima para (31,5l); com diametro minimo de (45,0cm); altura
minima de(20,0cm); (20,0cm)

110

12

UND
Caldeirão ; de aluminio; capacidade minima (27,0l); Com
Diametro minimo de (34,0cm); altura minima de (30,0c diametro
mínimo)
UND
Caldeirao ; de aluminio; capacidade minima para (1 caldeirao ;
de aluminio; capacidade minima para (19,0l); Com Diametro
minimo de (30,0cm); altura minima de (26,0cm); com espessura
m); com espessura
UND

4

4

4
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Colher de inox grande. P/cozinha; medindo no minimo (32)cm;

113 espessura minima de (5)mm;
114
115
116

UND
Colher de mesa para sopa em aço inox, cabo revestido em
plastico.
UND
Colher sobremesa inox com cabo revestido em plastico.
UND
Concha de feijao em aluminio, tipo hotel; medindo
(comp.34xdiam.12)cm; espessura minima de 2mm; cabo em
aluminio;
UND
Concha de feijão; em aço inox medindo no mínimo
(diam.9xcabo30)cm,c/capacidade 120ml; espessura mínima de
(1)mm; com Cabo Em aço inox.
UND

117
118 Depósito de plástico tamanho, 16cm de Diâmetro
119 Depósito de plástico tamanho, 18cm Diâmetro
120 Depósito de plástico tamanho 22cm de Diâmetro

122
123
124

132
133
134

18,90

R$

378,00

440,00
297,60

UND

32

R$

6,30

R$

201,60

UND

32

R$

5,30

R$

169,60

R$

205,00

R$

1.230,00

R$

13,90

R$

166,80

R$

16,30

R$

163,00

R$

32,00

R$

320,00

R$

28,30

R$

566,00

R$

16,90

R$

338,00

R$

32,00

R$

640,00

R$

79,00

R$

395,00

R$

2,89

R$

289,00

R$

39,00

R$

1.872,00

R$

22,00

R$

110,00

R$

10,80

R$

270,00

R$

156,00

R$

1.248,00

R$

240,00

R$

1.920,00

6

UND

12

10
10
20
20
20

5

100

UND
25

R$
20

UND
Altura:

796,00

R$

Garfo de mesa inox ; medindo no minimo (192)mm; com
espessura minima de (1,60)mm; com cabo de polipropileno; na
cor azul. De (1,60)mm; com cabo de polipropileno; na cor azul.

LITROS

796,00

R$

R$

UND

3,7

R$

1,99

9,30

128

Plástico:

1,99

R$

22,00

127

De

R$

R$

Faca manual p/cozinha; em aco inox, medindo no medindo no
Minimo 3"; com espessura minima de 2mm; cabo em
polipropileno;
UND
Frigideira aluminio nº 38 para (4,0l); com diametro minimo de
(36,0cm); altura minima de (6,0cm); com ma de (6,0cm); com
Espessura minima de (2mm); cabo de baquelite; sem tampa

Jarra

6.780,00

20

UND

129
130 Garfo trinchante em inox 31,5 cm:

R$

R$

Escumadeira alumínio nº 12 ; Mínimo (diam.12xcabo43)cm;
espessura mínima de (2)mm;
UND
Faca de cozinha, em aço carbono, com lâmina de 20cm, cabo
em polipropileno, de 12 cm, Para uso geral, 10 polegadas

131 Diâmetro: 15 cm

400

33,90

32

UND
Escorredor de louça plastico na cor branca mm; tipo manual,
modelo tripe, medindo 120 cm de a 12 mm; tipo manual,
modelo tripe, medindo 120 cm de altura.
UND
escorredor de massa alimenticia; de aluminio; com diâmetro
Minimo de 35cm; altura minima de 13,5cm; capacidade minima
para 9,25l;K153
UND

125
126 Faca de serra medida aproximada 32 cm x 2,5

400

R$

UND

Passador Escorredor Grande de Macarrão Alumínio Industrial
N°40-14,5 Litros: Peso do produto 1.67 Quilogramas
Dimensões do item C x L x A 38 x 38 x 39.5 centímetros

121

200

cm
UND

porta alimentos Tampa Com Rosca Transparente s:
Comprimento x Largura x Altura: 22.5 cm x 22.5 cm x 18.5 cm
UND
Lixeira com capacidade 50 litros: Capacidade 50 Litros
Dimensões do item C x L x A
UND
Lixeira
com
pedal
:
Capacidade
100
Litros
Dimensões do item C x L x A
UND

48
5
25
8
8
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Panela de pressão 7 lts modelo industrial, em Alumínio
reforçado com espessura mínima de 4,0mm. Capacidade no
mínimo 7 litros, com alças De baquelite na tampa e na panela
de segurança e Válvula reguladora de pressão, aprovada pelo
Inmetro
Caixas Plásticas
Aproximado:
Medidas
Externas:
550
Internas:
520
Comp x Larg x Alt

Vazadas

x
x

36

x 55,5
1,790

355
320

x
x

x

31

cm:

4
UND

R$

96,00

R$

384,00

Peso
kg

Aproximadas:
310
mm
300
mm

136
137 Pratos Vidro Fundo Jantar:

15

UND

R$

77,90

R$

1.168,50

UND

60

R$

6,99

R$

419,40

UND

6

R$

450,00

R$

2.700,00

UND

6

R$

550,00

R$

3.300,00

UND

15

R$

79,90

R$

1.198,50

UND

15

R$

69,80

R$

1.047,00

Galão Para Leite 30 Litros Com Alça Preto Plastico: Medidas:

138

- Altura: 45cm;
- Diâmetro da boca: 20cm.
Vasilhame para Transporte de Leite 50 litros Azul
Capacidade: 50 litros
Cor: Azul
Altura: 65,5 Cm
Largura: 37 Cm
Comprimento: 37 Cm
Peso: 4,422kg

139
140 Organizador 28,2 lts grd. 56,4(l) x 38(p) x 20,1(a) cm 141 Organizador 26,7 lts med. Alt. 40(l) x 27(p) x 36,2(a) cm -
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
Modalidade de Licitação

Número

PREGÃO ELETRÔNICO

PP-023-2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA E A EMPRESA
..........NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O MUNICIPIO DE SAPEAÇU – ESTADO DA BAHIA pessoa jurídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob o nº. 13.696.257/0001-71 representado pelo Prefeito Municipal, Sr. George Vieira Góis,
brasileiro, casado, CPF ...................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE
e
a
empresa
...............................................
estabelecida
na
rua
............................................nº , Cidade – Bairro – CEP: ............. inscrita no CNPJ sob o nº.
.................., neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ............................................
inscrito no CPF nº. ...................... portador da CI nº. .................. expedida pela SSP/.... residente e
domiciliado na rua ............................................................................................. doravante denominada
apenas CONTRATADA, conforme o constante no Processo Administrativo nº. ......, doravante
denominado “processo”, celebram o presente contrato, que se regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93
atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA
ESCRITÓRIO E SALA DE AULA, APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
CONTRATAR EMPRESA, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA
O prazo de entrega será de 5 (cinco) dias corridos, após a ordem de fornecimento, e a vigência do
contrato é de 12 meses a partir de sua assinatura.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (.........), estando incluso todos os
custos diretos e indiretos na entrega do objeto licitado.
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 15 (quinze) da entrega e atesto na fatura.
§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua
regularização por parte da CONTRATADA.
§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO
Não haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento convocatório e
daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)

Designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável
pela perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem
como para zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre
os que permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom
andamento dos serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam
corrigidas todas as falhas detectadas;

b)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou
recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE;

c)

Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos
humanos para execução completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste
contrato;

d)

Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
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CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem
solicitadas;
e)

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços;

f)

Atender com presteza
CONTRATANTE;

g)

Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços /
fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

h)

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas
aos serviços / fornecimento prestados;

j)

Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora
do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive
indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, vales transporte,
obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhista e previdenciária,
sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas
obrigações ou transferi-las para o CONTRATANTE;

k)

Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;

l)

Adimplir os fornecimentos objeto do presente contrato no prazo e nas especificações e
quantidades constantes no instrumento convocatório, visando à perfeita execução deste
contrato;

as

requisições

de

credenciamento

determinadas

pela

m) Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura,
mercadoria/produtos fornecidos fora das especificações do edital e da proposta
adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular utilização.
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n)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela
Autorização de Compra

o)

O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas
vindas de fabrica; constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se
a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou
incorretas.
CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de
acordo com a Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser
procedida através de Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e
parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei n.º 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, quando solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte
e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultante de acordo celebrado entre as
partes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo
de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual,
para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
O recebimento definitivo do fornecimento, cujo valor do objeto seja superior ao limite
estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
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Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos no Decreto Lei nº 10.024/2019,
com as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução
do contrato, sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, se houver, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
§3º As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas no Decreto 10024/2019
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA.

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou
em parte, sem a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato.
Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento
convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
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As partes elegem o Foro da Cidade de Sapeaçu - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Sapeaçu/BA,.......

de ........................ de 2021

_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
_________________________________
CPF:
_________________________________
CPF:
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ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PP-023-2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP- PP-023-2021

O MUNICÍPIO DE SAPEAÇU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o
nº 13.696.257/0001-71, com sede na Praça DA BANDEIRA, 176, CENTRO SAPEAÇU/BA, CEP.:
45490-000, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, George Vieira Gois, brasileiro, casado residente e domiciliado na Rua ...... , Sn, Centro,
SAPEAÇU/BA, CEP.: 44530000-00, CPF nº. ......., e do outro lado a empresa ...................., inscrita
(o) no CPF/CNPJ sob nº ....................,estabelecida (o) na .........., nº ......, ........., ............, .........,
.......... , a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por Sr. .................. ,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº ......... - expedida pela ........, e, inscrito no CPF/MF nº
............, residente e domiciliado na Rua ..................., ................., doravante designado simplesmente
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E SALA DE AULA,
APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS
DE COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DESTE MUNICÍPIO. conforme decisão exarada no Processo de Licitação nº SRP- PE-023-2021,
para, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n° 10.520/02, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1. DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO E SALA DE
AULA, APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DE
COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.1. , classificados no Pregão Presencial nº. SRP- PP-023-2021, conforme especificações e
condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e
a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas
necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram,
como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é DE 12 MESES contados a partir da data da
assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser
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convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas
pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela
com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, até o limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de
condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, o(s)
preço(s) do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso nas condições
estabelecidas no ato convocatório.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será até 12 meses, a contar da assinatura da
presente Ata;
3.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam
e vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus.
CLAÚSULA QUARTA – DO REAJUSTE:
4.1. O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar
da data da assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela
Administração.
4.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, desde que acompanhado de
documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes,
notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA:
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5.1. Os materiais/serviços serão entregues/prestados conforme descrição na AFM e recebidos por
servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o
qual procederá à conferência, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo
Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
5.2. O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e
pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município;
5.3. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências
cabíveis.
5.4. O prazo de entrega do material/serviço será de até10 (dez) dias, contados a partir da assinatura
da AFM pelo Fornecedor.
5.5.O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto
na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.
5.6. O prazo estabelecido no item 8.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
5.7. O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES
6.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação
falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, atrasar
injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:
GOVERNO DO TRABALHO
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7.1. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/93;
7.2. A Fornecedora poderá rescindir administrativamente a respectiva Ata de Registro der Preços,
nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93;
7.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe ao
Município direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pelo Setor de Compras Municipal.
8.2. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente
entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência
comunicada para adoção das providências cabíveis.
8.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Estado não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
9.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento na
conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo,
independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
CLÁUSULA DECIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
10.2 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.3. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.4. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação,
quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
Autorização para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços,
por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
10.5. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes
hipóteses:
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I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
10.6. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se
o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
10.7. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da data da publicação.
10.8. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por
escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
10.9. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Estado a aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório e na presente Ata.
10.10 Enquanto perdurar o cancelamento, novas licitações para a aquisição dos bens constantes do
Registro de Preços poderão ser realizadas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca de SAPEAÇU, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.

SAPEAÇU (BA), ....... de ........ de 2021.

_________________________________
George Vieira Gois

____________________________

PREFEITO MUNICIPAL

FORNECEDOR

Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (SRP) (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021)

PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº PE-023-2021 – UASG 983891
Nº PE-023-2021| OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
QUALIFICADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DENTRE ELES: MOBILIÁRIO PARA
ESCRITÓRIO E SALA DE AULA, APARELHOS ELETRÔNICOS, MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E UTENSÍLIOS DE COZINHA. NO INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Sapeaçu,
através
do
e-mail
do
Setor
de
Licitações
licitacao.sapeacu@gmail.com,
ou
pelo
Site
https://www.gov.br/compras/edital. CADASTRO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A
PARTIR DO DIA 09/12/2021 AS 08h: NO SITE www.gov.br/compras. SESSÃO: 22/12/2021. HORÁRIO:
9h00min.

Sapeaçu, 07 de dezembro de 2021.
Wellington Santos da Silva
Pregoeiro Oficial
Decreto 23/2021
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