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CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 

 

Pregão Eletrônico: n
o
 028/2020  

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 31.726.490/0001-31 com sede na Avenida Anísio Ferreira da Silva, s/nº, Centro, Ibitirama – 

ES, representada legalmente pelo Sr PAULO LEMOS BARBOSA, brasileiro, casado, portador do 

CPF. 049.142.107-97, residente e domiciliado na Rua Antônio Lemos Barbosa, s/nº, sede deste 

Município de Ibitirama, Estado do Espírito Santo, considerando o julgamento da licitação na 

modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. 028/2020, publicada no DOES 

do dia 18/11/2020, bem como, a classificação das propostas publicada no DOES de 23/12/2020, e 

a respectiva homologação conforme fls. 993, do processo 1767, 5218, 4742 e 4822/2020, 

RESOLVE registrar os preços da empresa, nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento 

Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei n
o
 10.520, de 17 

de julho de 2002, Decreto Municipal n° 208/2017, que regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços, Decreto Municipal nº 020/2016, que define a prioridade na Contratação de Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte sediadas no âmbito local para as licitações municipais, Lei 

Complementar 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 

2014, subsidiariamente, pela Lei Federal n
o
 8.666/93, e suas alterações e em conformidade com as 

disposições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

1-DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE 

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; EQUIPAMENTOS DE COZINHA; ELETRÔNICOS; ELÉTRICOS; 

FRAGMENTADORA DE PAPEL; PRODUTO QUÍMICO E MATERIAL MÉDICO PARA O 

COMBATE AO (COVID-19) E EQUIPAMENTO HOSPITALAR; EM ATENDIMENTO AA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS/CREAS, 

conforme especificados no Anexo I, da Ata de Registro de Preço n° 001/2021, que passa a fazer 

parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas 

licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo PE nº028/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

2-DO PREÇO 

2.1 – Nos preços registrados, conforme Anexo VII, estão inclusos todas as espécies de tributos, 

diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas 

inerentes à compra. 

2.2 – Os preços registrados são fixos e irreajustáveis; 

2.3 - A existência do registro dos preços não obrigará a Administração a firmar contratações que 

deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a 

aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, 

assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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CLÁUSULA TERCEIRA  

3-DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - O registro de preço poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

3.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor: 

a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 

b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 

c) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 

3.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a 

impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento 

convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

3.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados à ampla 

defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

3.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observado os 

critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento. 

3.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o 

envio de correspondência, com aviso de recebimento. 

3.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 

será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 

registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 

3.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado, deverá ser formulada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam 

o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

4-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A Contratante pagará à Contratada pelos materiais adquiridos, até o décimo dia útil após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada 

a antecipação.  

4.2 – Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes termos:  

V.M = V.F x 12 x ND 

         100  360       

Onde: 

V.M. = Valor da Multa Financeira. 

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 

ND = Número de dias em atraso. 

4.3 - O pagamento far-se-á por meio de uma única fatura. 

4.4 - Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso da fatura devida, a ser 

revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o cálculo da fatura. 

4.5 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64, e 

alterações posteriores; 
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4.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada 

para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 

apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 

Contratante. 

4.7 – A eventual inadimplência de um dos órgãos participantes desta Ata não produzirá efeitos 

quanto aos demais.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

5 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS 

5.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano, contado do dia 

posterior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação. 

5.2 – O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará 

como termo inicial o recebimento da ordem de fornecimento (Anexo VIII), e como termo final o 

recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega 

fixados no Anexo I, e sem prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

6-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias dos 

órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que aderirem à contratação e serão 

especificadas ao tempo da ordem de emissão de fornecimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

7-DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO 

7.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição 

com os fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade 

com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

7.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos produtos por algum dos órgãos participantes 

da Ata, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de 

fornecimento. 

7.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos 

termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, 

durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do 

certame. 

7.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou 

se não dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a 

ordem de fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem 

em fornecer os materiais ao preço, e nas mesmas condições do primeiro colocado observado a 

ordem de classificação. 

 

CLÁUSULA OITAVA  

8 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO 

8.1 Os produtos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da ordem 

de fornecimento. 
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8.2 Os Equipamentos deverão ser entregues no depósito Central da Secretaria de Educação do 

Município de Ibitirama, localizado na Avenida: Acidália Vieira Knust, Bairro Santa Bárbara, em dias 

úteis no horário das 08h00 às 15h30min. 

Depósito Central da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ibitirama, localizado na Rua 

Otávio Scwhartz, s/nº, Centro, Ibitirama-ES, em dias úteis no horário das 08h00 às 15h30min. 

Depósito Central da Secretaria Municipal de Assistência Social/CRAS do Município de Ibitirama, 

localizado na Av. Anísio Ferreira da Silva, Centro, em dias úteis no horário das 08h00 às 15h30min. 

8.4 O servidor ou a comissão poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que 

forem verificadas na entrega dos materiais ou até mesmo a substituição por outros novos, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que 

forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. 

 

CLÁUSULA NONA 

9-DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

9.1 - Compete à Contratada: 

a) Entregar o produto de acordo com as condições e prazos propostos; 

b) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente do 

Contratante; 

c) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

o inciso XIII, do artigo 55, da Lei Nº 8.666/93 e alterações; 

9.2 - Compete à Contratante: 

a) Efetuar o pagamento do preço previsto na cláusula segunda, nos termos deste instrumento; 

b) Definir o local para entrega dos produtos adquiridos; 

c) Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos 

produtos adquiridos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

10-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 – O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 

multa de mora, nas seguintes condições: 

10.1.1 – Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 

sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 

contrato encontre-se parcialmente executado; 

10.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução 

do objeto; 

10.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as outras sanções previstas no item 10.2 deste edital e na Lei Federal nº. 

8.666/93; 

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 

licitante contratado: 

a) Advertência; 
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b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

contratual reajustado não executado pelo particular; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda a 

Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base na alínea “c”. 

§ 1º. As sanções editalícias e contratuais poderão ser aplicadas cumulativamente. 

§ 2º. Quando imposta uma das sanções previstas nas alíneas “c”, “d” e “e”, a autoridade 

competente submeterá sua decisão ao Chefe do Executivo Municipal, a fim de que, se confirmada, 

tenha efeito perante a Administração Pública Municipal. 

§ 3º. Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Chefe do 

Executivo Municipal, competirá a Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de sua 

autoridade competente, decidir sobre a aplicação ou não das demais modalidades sancionatórias. 

§ 4º. Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste item, 

competirá ao órgão promotor do certame proceder com o registro da ocorrência no SICAF, em 

campo apropriado. No caso da aplicação da sanção prevista na alínea “d”, deverá, ainda, ser 

solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF. 

10.3 – As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 

administrativo, assegurada à ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão promotor do certame deverá 

notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia; 

b)  A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, 

indicando, no mínimo: a conduta do licitante contratado reputada como infratora, a motivação para 

aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões 

de defesa; 

c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 

exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias 

consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do artigo 110 da Lei Federal nº. 

8666/93; 

d) O licitante contratado comunicará ao órgão promotor do certame as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo licitatório e da vigência do contrato, considerando-se eficazes as 

notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação; 

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 

promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotarão as medidas legais cabíveis, 
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resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei Federal nº. 

8.666/93; 

f) O recurso administrativo a que se refere à alínea anterior será submetido à análise da 

Procuradoria Geral do Município de Ibitirama. 

10.4 – Os montantes relativos às multas moratórias e compensatórias aplicadas pela Administração 

poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 

relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato; 

10.5 – Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 

rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da 

garantia prestada pela contratada; 

10.6 – Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual 

em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11-DA RESCISÃO 

11.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 

Lei nº 8.666/93, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

12- DOS ADITAMENTOS 

12.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei n
o
 8.666/93, 

após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

13 - DOS RECURSOS 

13.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 

termos do art. 109, da Lei n
o.
 8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

14 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 - A execução do contrato será acompanhada pela Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, designado 

representante da Administração nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar à 

execução do objeto contratado, observadas as disposições deste Contrato, sem o que não será 

permitido qualquer pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

15 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO PREGÃO 

15.1 – A Secretaria Municipal de Administração será responsável pelo gerenciamento, orientação e 

controle do presente sistema de registro de preços. 

15.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de 

preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador indicado no item 3.1 e 

mediante aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços. 
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15.3 - Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 

por órgão ou entidade solicitante, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens 

registrados na Ata de Registro de Preços, conforme disposto no § 3º do art. 22 do Decreto 

n.º 7.892/2013 alterado pelo Decreto n.º 9.488/2018. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

16-DO FORNECEDOR REGISTRADO 

 A partir da publicação, ficam registrados nesta Prefeitura, observada a ordem de classificação, os 

preços do(s) fornecedor(es) a seguir, objetivando o compromisso de entregar os produtos 

constantes do anexo deste Instrumento, nas condições estabelecidas no ato convocatório. 

Fornecedor: a empresa: MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº. 33.071.103/0001-00, com sede na Rua Siqueira Campos, 465, Vila Capixaba, 

Cariacica – ES, CEP: 29.148-115 TEL: (27) 98125-9031, E-mail: atacadomoura2019@gmail.com, 

representada pelo Sócio Administrador Srº RONIE MOURA, brasileiro, RG nº 932835 SSP/ES, 

CPF Nº 030.875.427-17, vencedor do item: Lote 03, 12, 13, 16 e 23. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA 

17- DO FORO 

16.1 - Fica eleito o foro de Ibitirama, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou 

indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para 

igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 

 

Ibitirama-Es, 20 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

PAULO LEMOS BARBOSA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

HERMÍNIA GOMES LEMOS                                     

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

ROSA MARIA JACINTO DA SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  

 



       

       PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
           Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES, Cep. 29.540-000             

Tel (28) 3569 1157/1160/1161 

E-mail: administracao@ibitirama.es.gov.br 
 

 

 8 

 

 

 

 

IVANETE FONSECA DE CASTRO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI 

RONIE MOURA (Representante) 

Fornecedor Credenciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

       PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA 
           Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, centro, Ibitirama-ES, Cep. 29.540-000             

Tel (28) 3569 1157/1160/1161 

E-mail: administracao@ibitirama.es.gov.br 
 

 

 9 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 

ANEXO I 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 001/2021, celebrada entre a 

Prefeitura Municipal de Ibitirama e a Empresa MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E 

DISTRIBUIÇÃO EIRELI, cujos preços estão a seguir registrados por Item, em face à realização do 

Pregão PE nº 028/2020. 

 
LOTE 03 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE MÓVEIS, EM 

ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 
UNID. 200 

Caminha Empilhável Luxo caminha 
super resistente, contem estrão em 
madeira compensada, colchonetes de 
7 cm de Espessura, e uma estrutura 
em plástico duro! Ideal para creches, 
casas, escolinhas, locais de repouso 
para crianças etc. Suas Crianças 
merecem o melhor local para 
descansar, depois de brincarem elas 
não resistiram a esta caminha super 
luxo! E além de serem super 
confortáveis também são super 
práticas para armazenamento, elas 
são fabricadas de uma maneira que 
uma fica em cima da outra com 
encaixes perfeitos dos pés! Se você 
ainda estava com dúvidas em 
compra-la, agora tenho certeza que 
não mais, aproveite e leve já a sua! 
Estrutura em plástico resistente, 1 
Estrado em Madeira Compensada e 1 
Colchonete de 7 cm de Espessura. 
Caminhas nas cores- ROXO, 
VERDE, AZUL, AMARELO, 
LARANJA e VERMELHO. EM COR 
PADRÃO- AZUL. Medidas da 
Caminha- 135 x 60 x 20 cm 

R$ 
296,89 

 

R$ 
59.378,00 

 

FRESO 

02 
UNID. 60 

Colchão de Berço Descrição do 
produto: -Medida do colchão berço 
padrão americano 1,30 m x 0,70m 
-Espuma densidade dezoito (d-18) 
-Revestimento 100% Poliéster e 
Lisolene (Plástico) 
-Acabamento bordado e liso. 

R$ 
116,83 

R$ 
7.009,80 

XG 

VALOR TOTAL DO LOTE:  
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R$ 66.387,80 (Sessenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) 

LOTE 12 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

DE COZINHA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO 
V. 

UNIT.  

V. TOTAL MARCA 

01 UNID. 30 

Colher de arroz aço Inox 31x5 Plaza 
UT30-001- Hercules detalhes que 
farão toda a diferença na sua 
cozinha! A colher de arroz é própria 
para o uso diário. 

R$ 
12,99 

R$ 
389,70 

XG 

02 UNID. 30 
Colher de sobremesa de aço INOX. 
Dimensões produto (COMPR. X 
LARG. X ALT.) CM: 15 x 3,5 x 5cm. 

R$ 3,07 R$ 92,10 XG 

03 UNID. 400 

Copo Plástico Características 
Modelo: tradicional Capacidade: 250 
ml Material plástico Cores: vermelho, 
azul e amarelo caixa com 200 
unidades sortidas, ou na cor que 
escolher. Cada unidade se refere a 
200 copos. Altura: 9cm Diâmetro da 
parte de cima: 7 cm Capacidade: 
250ml Material: polipropileno. 

R$ 3,99 
R$ 

1.596,00 
XG 

04 UNID. 30 

Faca Lâmina em aço Inox 8 com fio 
liso. Cabo de madeira ipê fixado por 
rebites de alumínio. Lâmina com 
maior durabilidade do fio devido ao 
tratamento térmico Cabo rústico e 
natural. 

R$ 
32,74 

R$ 
982,20 

XG 

05 UNID. 30 

Jarra em plástico material 100% 
polipropileno atóxico. Capacidade 
3,7 L Tamanho: Altura 26 CM cor: 
Transparente. 

R$ 
19,38 

R$ 
581,40 

XG 

06 UNID. 20 

Panela de pressão capacidade para 
7 litros;em alumínio polido; cabos 
em baquelite; dimensões altura 18,5 
cm altura 23 cm de espessura 3mm 

R$ 
179,90 

R$ 
3.598,00 

PANELUX 

07 UNID. 30 

Panela nº 38 Diâmetro: 38cm 
Capacidade: 20 Litros Material: 
alumínio fundido batido grosso e 
polido Altura até a borda: 16cm 
Altura até o cabo: 20cm Espessura 
da panela: grossa 5mm Material dos 
cabos: Madeira marfim envernizados 

R$ 
128,70 

R$ 
3.861,00 

XG 
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Acompanha tampa: sim Material das 
tampas: Alumínio industrial leve 
Material do pegador da tampa: 
baquelite um material especial que 
resiste a altas temperaturas sem 
esquentar Medidas: Altura total com 
tampa: 14cm; Diâmetro da boca: 
38cm. 

08 UNID. 30 

Panela nº 40 Diâmetro: 40cm 
Capacidade: 18 Litros Material: 
Alumínio fundido batido grosso e 
polido Altura até a borda: 16,5cm 
Altura até o cabo: 20cm Espessura 
da panela: grossa 5m. 

R$ 
180,00 

R$ 
5.400,00 

XG 

09 UNID. 30 

Panela nº 45 Diâmetro: 45 cm 
Capacidade: 20 Litros Material: 
Alumínio fundido batido grosso e 
polido Altura até a borda: 16cm 
Altura até o cabo: 20cm Espessura 
da panela: grossa 5 mm Material dos 
cabos: madeira marfim envernizados 
Acompanha capa: sim Material das 
tampas: Alumínio industrial leve 
Material do pegador da tampa: 
baquelite um material especial que 
resiste a altas temperaturas sem 
esquentar. 

R$ 
238,59 

R$ 
7.157,70 

XG 

10 UNID. 30 

Panela nº 50 
- Caçarola de alumínio linha hotel N° 
50; - Capacidade para 41 litros; - 
Com pegadores laterais de alumínio 
e tampa. Medidas: - Altura: 23cm; - 
Diâmetro da boca: 50cm; - 
Espessura: 2,1mm. 

R$ 
337,66 

R$ 
10.129,80 

HOTEL 

11 UNID. 40 
Pote plástico com tampa rosqueavel 
Capacidade de 8 Litros para 
mantimento. 

R$ 
39,90 

R$ 
1.596,00 

ARQPLAST 

12 UNID. 30 

Potes de plástico quadrado 
Confeccionados em plástico atóxico 
Possui capacidade de 
armazenamento de 800 ml e 
dimensões de 145 x 140 x 160 mm 
por peça 
Com tampa de pressão. 

R$ 9,19 
R$ 

275,70 
ARQPLAST 
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13 UNID. 360 

Prato fundo; de vidro temperado 
branco; com abas; dimensões; altura 
37mm x 230mm de diâmetro 
capacidade de 370 GR. 

R$ 9,29 
R$ 

3.344,40 
XG 

14 UNID. 30 

Tábua de Carne Placa de polietileno 
Comprimento: 50 cm Largura: 30 cm 
Espessura: 10 mm Material 
Polietileno Descrição Placa de corte 
em Polietileno atoxico. Pontas 
arredondadas e acabamento de 
excelente qualidade. Longa 
durabilidade e vida útil. Dimensões: 
49,5 x 29,5 cm Espessura: 10 mm. 

R$ 
91,99 

R$ 
1.287,86 

XG 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 41.763,70 (Quarenta e um mil setecentos e sessenta e três reais 

e setenta centavos). 

 

LOTE 13 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 UNID. 100 

Ventilador orbital com giro 360° 
Ventilador oscilante no máximo56º 
horizontal, 36º vertical e 54º vertical, 
com grade removível e controle de 
velocidade. Potência 160 w, Modelo 
Turbo Orbital, Inclinação ajustável, 3 
ângulos de inclinação, Peso 2,70g, 
Bivolt, Controle de velocidade. 

R$ 
263,66 

R$ 
26.366,00 

XG 

02 UNID. 15 

TV Smart 4K (49 polegadas) TV 49 
polegadas Controle remoto 
comando de voz Processador:  UHD 
Engine -Frequência da tela Hz (MR): 
120 -PQI (Picture Quality Index): 
1300 -HDR (High Dynamic Range): 
HDR Premium -HDR 10+ -HLG 
(Hybrid Log Gamma) Contraste: 
Mega Contraste -Tecnologia de 
Painel: Pur Color -Micro Dimming: 
Emaecimento UHD -Contrast  
Enhancer -Auto Motion Plus -Modo 
Filme -Modo Natural -Dolby Digital 
Plus -Tipo de alto-falante: 2 Canais -
Multiroom Link -Navegador (Web 
Browser) -Espelhamento do 
Smartphone para TV, DLNA -360 
Video Player -Suporte à câmera 360 

R$ 
2.516,65 

R$ 
37.749,75 

AOC 
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-Wifi Direct -Design: Visual Livre de 
cabos -Tipo de Borda: VNB -
Espessura: Ultra Slim -Cor frontal: 
Charcoal Black -Tipo de suporte: 
Pés em L -Instant On Processador: 
Quad Core -Acessibilidade: Guia de 
|Voz e Aprenda a mexer no Menu 
(Inglês-Estados Unidos, Português 
Brasil) /Ampliar/Aumento de 
contraste/Aprenda a mexer no 
Controle Remoto da TV (Inglês-
Estados Unidos,Português-
Brasil)/Cores Negativas/SeeColors -
Digital Clean View -Busca 
automática de canais -Desligamento 
Automático -Legenda -Connect 
Share (HDD) -Connect Share (USB 
2.0) -EPG -Game Mode: Sim 
(Básico) -Idioma: Idioma local -
Compatível com HID USB -IPv6 
SUpport. 

03 UNID. 4 

TV Smart 4K (60 polegadas) TV 60 
polegadas Controle remoto 
comando de voz Processador:  UHD 
Engine -Frequência da tela Hz (MR): 
120 -PQI (Picture Quality Index): 
1300 -HDR (High Dynamic Range): 
HDR Premium -HDR 10+ -HLG 
(Hybrid Log Gamma) -Contraste: 
Mega Contraste -Tecnologia de 
Painel: Pur Color -Micro Dimming: 
Emaecimento UHD -Contrast  
Enhancer -Auto Motion Plus -Modo 
Filme -Modo Natural -Dolby Digital 
Plus -Tipo de alto-falante: 2 Canais -
Multiroom Link -Navegador (Web 
Browser) -Espelhamento do 
Smartphone para TV, DLNA -360 
Video Player -Suporte à câmera 360 
-Wifi Direct -Design: Visual Livre de 
cabos -Tipo de Borda: VNB -
Espessura: Ultra Slim -Cor frontal: 
Charcoal Black -Tipo de suporte: 
Pés em L -Instant On -Processador: 
Quad Core -Acessibilidade: Guia de 
|Voz e Aprenda a mexer no Menu 
(Inglês-Estados Unidos, Português-
Brasil)/Ampliar/Aumento de 
contraste/Aprenda a mexer no 
Controle Remoto da TV (Inglês-

R$ 
3.398,00 

R$ 
13.592,00 

AOC 
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Estados Unidos,Português-
Brasil)/Cores Negativas/SeeColors 
-Digital Clean View -Busca 
automática de canais -Desligamento 
Automático -Legenda -Connect 
Share (HDD) -Connect Share (USB 
2.0) -EPG -Game Mode: Sim 
(Básico) -Idioma: Idioma local 
-Compatível com HID USB -IPv6 
SUpport 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 77.707,75 (Setenta e sete mil setecentos e sete reais e setenta 

cinco centavos) 

 

LOTE 16 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE MATERIAL 

MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PRONTO 

ATENDIMENTO MUNICIPAL, UNIDADES DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL  MARCA 

01 
Unid. 2.000 

Alcool em gel 70% 
(embalagem com 500 ml) 

R$ 6,20 
R$ 

12.400,00 
DAM 

02 
Unid. 3.030 

Alcool líquido 70% 
(embalagem com 500 ml) 

R$ 5,70 
R$ 

17.271,00 
DAM 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 29.671,00 (Vinte e nove mil seiscentos e setenta e um reais) 

 

 

LOTE 23 – REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DE 

COZINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE NOSSO 

MUNICÍPIO. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO V. UNIT.  V. TOTAL MARCA 

01 
Unid. 5 

JOGO DE PANELAS 
ANTIADERENTE 10 PEÇAS 
 
1 - Forma para torta/bolo 1.4 litros 
(24cm) 
1 - Assadeira rasa 2 litros (28cm) 
1 - Frigideira 0.4 litro (16cm) 
1 - Frigideira 0.8 litro (20cm) 
  -  açarola   litros    cm  
  -  açarola  .  litros    cm  
1 - Panela 1.4 litros (16cm) 
1 - Panela 2 litros (18cm) 
1 - Panquequeira 0.6 litro (22cm) 
1 - Fervedor 1 litro (12cm) 

R$ 
292,54 

R$ 
1.462,70 

XG 
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02 
Unid. 10 PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS 

R$ 
170,67 

R$ 
1.706,70 

PANELUX 

03 
Unid. 10 

JOGO UTENSILIOS TALHER 
GRANDE PARA COZINHAR 7 
PEÇAS AÇO INOX 

R$ 
77,49 

R$ 774,90 XG 

04 
Unid. 100 

PRATOS DE VIDRO FUNDO 
(UNIDADE) 

R$ 5,44 R$ 544,00 XG 

05 
Unid. 10 

JOGO DE TALHERES INOX 72 
PEÇAS 

R$ 
117,51 

R$ 
1.175,10 

XG 

06 
Unid. 10 

GARRAFA TERMICA DE CAFÉ 
Capacidade: 1,8 litros 
Ampola: de Vidro 
Revestimento externo: Inox 
Sistema corta pingos: Sim 
Conserva líquidos frios: Sim 
Conserva líquidos quentes: Sim 
Peso: 3,00 kg 
Largura: 15,00 cm 
Altura: 42,00 cm 
Profundidade: 16,00 cm 
Garantia: 90 dias 

R$ 
81,27 

R$ 812,70 INVICTA 

07 
Unid. 12 

JARRA DE SUCO EM VIDRO 
CAPACIDADE: 2 LITROS 

R$ 
52,52 

R$ 630,24 XG 

08 
Unid. 100 COPO 200 ml EM VIDRO (UNIDADE) R$ 4,57 R$ 457,00 NADIR 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 7.563,34 (Sete mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e 

quatro centavos) 

 

 

 


