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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017 

 

Processo Nº.: 68/ 2017 Pregão Nº.: 36/2017  

  
 
 
1 - DA LICITAÇÃO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS, ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na RUA SETE 
DE SETEMBRO, 512, através de seu Prefeito Sr. RICARDO ROLIM DE MOURA, comunica os 
interessados que está realizando o Processo Licitatório de nº 68/2017,na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços Nº 36/2017 do tipo Menor preço, TOTAL  POR LOTE , de 
conformidade com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas 
alterações posteriores e Decreto Municipal nº 045/2007 e Decreto Municipal nº043/2009, recebendo 
o credenciamento, os envelopes nº 01 contendo os documentos para proposta e envelope nº 
02 para habilitação, até o dia 28/09/17, até às 08:00 horas, iniciando-se a sessão pública no dia 
28 de setembro de 2017 às 08:30 horas, no Centro Administrativo Municipal, situado a RUA 
SETE DE SETEMBRO, 512 , centro, AGUAS FRIAS– SC. 
 
1.2 .A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no subitem 1.1 deste Edital, 
sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega 
dos mesmos até o dia e horário indicados para protocolo. O MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio não se responsabilizarão, e nenhum efeito produzirá para o licitante, 
se os envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos 
estabelecidos no subitem  1.1 deste Edital, no Setor de Licitações  desta Prefeitura. 
 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. A presente licitação tem por objeto o registro de Preço para  a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias,  da 
Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, Esportes e Turismo  e  da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Águas Frias para manutenção das atividades e melhorias no 
ambiente das Secretarias, relacionadas no Anexo I, observadas as especificações ali estabelecidas, 
visando possíveis aquisições futuras. 
 
2.2. O Sistema de registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo das quantidades indicadas 
no ANEXO I, podendo a Administração promover aquisição  em unidades de acordo com suas 
necessidades. 
 
2.3.  A partir de 1º de abril de 2011, os contribuintes que, independentemente da atividade 
econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta, 
inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ficam obrigados (somente nessas operações) a 
emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, 
conforme determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42,de 03 de julho de 2009. 
 
2.4. A participação na presente licitação implica na aceitação plena das condições expressas neste 
Edital e em seus anexos. 
 
2.5. Somente serão aceitas propostas que acompanhem o arquivo auto-cotação em arquivo 
magnético (CD ROM, pen drive)  
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2.6. Deverá ser informada a marca de todos os itens do lote. A não indicação da marca 
desclassificará automaticamente  a proposta para o lote. 
 
2.6.1. No valor cotado deverá ser usado apenas duas casas após a vírgula.  
 
2.6.2. Para cotação de preços, a licitante deverá observar a descrição dos itens, conforme 
Anexo I  e Anexo VI (Imagens Ilustrativas) ao presente Edital. 
 
2.7. O plugues dos itens solicitados deverão ser em conformidade com o padrão brasileiro. 
 
2.8. A garantia deverá ser em conformidade com o especificado no item. Se não estiver 
especificado a garantia a mesma será de acordo com a lei de direito do consumidor.  
 
2.9. No preços dos itens já deverá estar incluso  a instalação e os cabos necessários para o 
perfeito funcionamento dos equipamentos.  
 
2.10. A Licitante vencedora deverá possuir conta nas Agências do Banco do Brasil ou possuir 
sistema de geração de boletos. 
 
2.10.1 A licitante vencedora dos itens: PHMETRO, MAÇARICO deverá possuir conta em 
Agências da Caixa Econômica Fedral  ou possuir sistema de geração de boletos, em virtude 
dos recursos serem recebidos neste banco. 
 
 
2.11. A proposta deverá considerar a descrição dos itens constante no ANEXO I deste Edital e 
as Imagens Ilustrativas 
 
2.12. A autenticação de documentos por servidor público do Município de Águas Frias será 
realizada até às 17:00 horas do dia 27/09/2017. 
 
2.13. Da Entrega dos Materiais e Equipamentos: 
 
2.13.1. As entregas deverão ser realizadas conforme a quantidade solicitada pelo Município, 
no, prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos a contar da emissão do pedido de empenho que 
será enviado via e-mail (no e-mail informado na proposta pela licitante).  
 
2.14 Emissão das  Notas Fiscais: 
 
2.14.1. Para cada pedido de empenho deverá ser emitida uma nota fiscal 
 
2.14.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome de: 

2.14.2.1. Fundo Municipal de Saúde:  A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em nome 

do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias  CNPJ 11.300.021/0001-49 Rua Maria 

Gotardo Galon, 349, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser 

encaminhada para o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com 

extensão XML e PDF, sob pena de retenção de pagamentos. 

2.14.2.2. Paras as demais secretarias: A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em 
nome do Município de  Águas Frias CNPJ 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 
512, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser encaminhada para 
o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF, 
sob pena de retenção de pagamentos. 
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2.15. A entrega dos materiais pela licitante vencedora deverá ser entregue nos seguintes 
horários: Período Matutino: 07:30 às 09:00 e no período vespertino  das 13:00 até às 14:30 de 
segunda a sexta-feira, para tempo hábil para conferência dos itens pela Secretaria. 
 
2.16. Os materiais deverão ser entregues nas respectivas embalagens ou acondicionados em 
caixas para que não fiquem amassados ou  danificados e separados por pedido de empenho 
para agilização no ato da entrega e conferência do material.  
 
2.17. Qualquer defeito apresentado no material entregue será realizada a devolução.  
 
2.18. Qualquer defeito ou vício  encontrado no material, independente de já ter assinado nota 
fiscal, será comunicado a licitante  para providência da substituição do mesmo. 
 
2.19.  Após a etapa de lances a proponente deverá encaminhar a proposta readequada (com os 
novos valores) para o e-mail licitacoes@aguasfias.sc.gov.br e a via original deverá ser 
entregue no setor de licitações do Município de Águas Frias.  
 
2.19.1. A proposta readequada deverá ser realizada da seguinte forma:  Deverá ser aplicado o 
mesmo desconto  da diferença do lance final e  da proposta inicial em todos os itens que 
compõem o lote  para evitar o jogo de planilhas.  
  
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Os envelopes contendo as propostas e os documentos exigidos para habilitação deverão ser 
apresentados ao pregoeiro no dia, hora e local da sessão pública, designados no preâmbulo deste 
Edital, em envelopes distintos e fechados. 
 
3.2. Protocolados os envelopes não será permitido a retirada ou substituição dos mesmos. 
 
3.3. O credenciamento dos participantes deverá ser feito mediante: 
 
-Apresentação de procuração ou carta de credenciamento dos representantes com firma reconhecida 
em Cartório (Anexo II); 
-Cópia autenticada em cartório ou por servidor da Prefeitura de AGUAS FRIAS, do contrato social ou 
documento constitutivo do licitante  
-Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação deste Edital 
(ANEXO III). 
-Apresentação de documento de identificação do representante contendo foto e CPF (original e com 
foto). 
 
Os referidos documentos deverão ser entregues ao Pregoeiro (a) sendo que os três primeiros serão 
arquivados no processo e o documento de identificação será devolvido ao licitante. 
 
 3.4. Caso o representante seja sócio da empresa (deve constar no contrato social) fica dispensado 
de apresentar a carta de credenciamento ou procuração. 
 
3.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte, que tenha intenção de usufruir dos benefícios da 
Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, deverá apresentar, no momento do 
credenciamento, Certidão da Junta Comercial ou do Registro Civil de Pessoas Jurídicas autenticada 
em cartório, comprovando essa situação, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias a 
contar da data da sessão 
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3.6. A empresa que não comprovar a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com 
a apresentação de um dos documentos acima descritos, não terá direito aos benefícios 
Concedidos pela Lei Complementar nº123/2006  e Lei Complementar 147/2014. Este(s) 
documento(s) deverá(ão) ser apresentado(s) obrigatoriamente fora dos envelopes; no momento do 
credenciamento. 
 
3.7. A falta de apresentação dos documentos para o credenciamento não inabilitará o licitante, mas o 
impedirá de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento. 
 
3.8. Cada representante poderá representar um único licitante. 
 
3.9. O licitante deverá apresentar   na sessão pública  fora dos envelopes 01 e 02 a Declaração 
que Cumpre os Requisitos de Habilitação (ANEXO III), mesmo que o licitante não esteja 
presente na sessão/ ou não tenha representante na sessão. Caso não envie esta  declaração 
juntamente com os envelopes 1 e 2 estará automaticamente inabilitado para o referido certame 
licitatório. 
 
OBSERVAÇÃO: A documentação do item 3 deverá estar fora dos envelopes 01 e 02. 
 
3.10 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.10.1-Poderão participar do certame todos os interessados que atenderem as exigências do 
presente edital, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação e preencherem as 
condições de credenciamento constantes deste Edital, inscritas ou não no Registro Central de 
Fornecedores do órgão licitante, devendo também atender as exigências da Lei Complementar 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006. 
 
3.10.2 - Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, com as sanções estabelecidas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.10.3- Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 
mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 
 
3.10.4 - A participação no presente certame implica automática aceitação integral dos termos do 
presente edital, e seus anexos, bem assim, da legislação reguladora da matéria, aplicável à espécie 
 
 
4 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N°01) 
 
4.1. A proposta deverá ser apresentada por item, datilografada ou por impressão em sistema 
eletrônico de Processamento de Dados, datada, carimbada e assinada, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, em 01 (uma) via, em envelope opaco e fechado, de forma a não permitir sua violação, 
constando na parte externa as seguintes indicações: 

 
ENVELOPE N°. 01 
DA: (EMPRESA) 
À: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS 
Depto de Licitação 
PROCESSO Nº.: 68/2017 - LICITAÇÃO Pregão Nº.: 36/2017  
ABERTURA: às 08:30 HORAS DO DIA 28/09/17 
ENVELOPE “PROPOSTA” 

 
4.2. A proposta deverá ser feita por item, indicando valores unitários e total conforme discriminado na 
Lista de Itens (ANEXO I) deste Edital, ficando facultado ao licitante apresentar proposta somente para 
os itens  que tiver interesse. 
 



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 5 

4.3. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 DIAS, contados do dia da entrega 
do envelope contendo a mesma. 
 
4.4. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo 
acima. 
 
4.5. O preço deverá ser cotado em moeda nacional. 
 
4.6. O preço ofertado será líquido, já inclusos todos os impostos fretes, embalagens e demais 
encargos, devendo ser discriminado numericamente e preferencialmente por extenso. 
 
4.7. Havendo discordância entre preços unitários e totais, resultantes de cada item, prevalecerão os 
primeiros.   
 
4.8. Nos preços deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas 
administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em 
horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação. 
 
4.9. O licitante que ofertar preço na proposta, o mesmo deverá preencher todos os itens que compõe 
o lote ofertado. 
 
4.10 - As propostas que tenham sido classificadas, serão verificadas pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão 
corrigidos Pregoeiro e Equipe de Apoio da seguinte forma: 
a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por 
extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá; 
 
b) nos casos em que houver discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer; 
 
c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o 
valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
4.10.1. Os preços apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo Pregoeiro de 
acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação em relação às 
demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente. 
 
 
5 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°2) 
 
5.1. A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA FEDERAL (relativos a débitos tributários federais  e à dívida ativa 
da união) 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – de acordo com o Art. 29 inciso V,  da 
Lei Federal 8.666/93 alterada pela Lei 12.440/2011 

DECLARAÇÃO CFE CONSTITUIÇÃO FEDERAL Art. 7º Inciso XXXIII (Declaração que não 
emprega menor) 
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Observações:  
-Todas as Certidões e Provas devem ter validade que não seja inferior a data limite prevista 
para o recebimento da documentação e das propostas. 
- No caso de cotações efetuadas por filiais, as certidões constantes no subitem 5.1 deverão 
obrigatoriamente ser expedidas pelo órgão competente na sede do domicílio da filial e não da 
matriz do licitante, com exceção da Certidão Negativa Federal 
 
5.2. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01 (uma) via, em envelope 
fechado, constando na parte frontal, as seguintes indicações: 
 

 
 
ENVELOPE N°. 02 
DA: (EMPRESA) 
À: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS 
Depto de Licitação 
PROCESSO Nº.: 68/2017 - LICITAÇÃO Pregão Nº.: 36/2017  
ABERTURA: às 08:30 HORAS DO DIA 28/09/17 
ENVELOPE “HABILITAÇÃO” 

 
5.3. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original ou em 
fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em Órgão 
da Imprensa Oficial, com exceção os documentos que podem ter sua autenticidade conferida na 
internet. 
 
5.4. Os documentos sem validade expressa, considerar-se-á como sendo 180 (cento e oitenta) dias 
da data de sua emissão. 
 
5.5. O licitante vencedor deverá manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as 
condições de habilitação exigidas neste Edital.  
 
5.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida no item 5.1, mesmo que os documentos exigidos, relativos à 
regularidade fiscal, apresentem alguma restrição. 
 
5.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período manifestada intenção da parte, nos moldes do 
§ 1º, do artigo 43, da Lei Complementar n.º 147/2014, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa 
 
5.6.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no Item 5.6.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 
 
 
6 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro (a) e concluída a fase de credenciamento dos 
licitantes, proceder-se-á ao encaminhamento dos envelopes de propostas e documentação às mãos 
dos licitantes presentes, a fim de que constatem a inviolabilidade dos mesmos, para posterior 
abertura. 
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6.2. O critério de julgamento deste pregão será o de Menor preço - Unitário.  
 
6.2.1. O pregoeiro analisará a aceitabilidade das propostas.  
 
6.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e que 
forem superiores aos valores máximos de mercado admitidos por   Lote conforme 
estabelecido a seguir: Lote I R$2.580,75; Lote II R$448,90; Lote III R$3.137,63; Lote IV 
R$1.684,92; Lote V R$1.042,95; Lote VI R$731,54; Lote VII R$156,74; Lote VIII R$20.300,24; Lote 
XIX R$5.841,11; Lote X R$1.386,74; Lote XI R$5.293,39; Lote XII R$5.259,58, Lote XIII 
R$1.625,40; Lote XIV R$5.704,00, Lote XV R$3.839,39; Lote XVI R$8.846,39; Lote XVII R$ 
19.769,05; Lote XVIII R$1.370,00; Lote XIX R$288,06 e Lote XX R$1.160,00 
  
6.2.2.1.  O julgamento será pelo valor total do Lote, porém o valor unitário não poderá exceder 
ao estabelecido no termo de Referência Anexo V deste Edital. A proposta que tiver sido cotado 
o valor unitário superior ao estabelecido no Anexo V será desclassificada a proposta para o 
lote. 
 
6.3. Será classificada a proposta de menor preço e aquelas que apresentarem preços superiores em 
até 10% (dez por cento) em relação à de menor preço, para a etapa de lances verbais.  
 
6.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o 
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate no preço, serão admitidas todas as propostas 
empatadas, independentemente do número de licitantes. 
 
6.5. No curso da sessão pública, o Pregoeiro dará abertura à etapa de lances, e convidará 
individualmente os participantes classificados, de forma seqüencial e por item, a apresentar lances 
verbais, a partir da proposta classificada de maior preço e assim sucessivamente, até a proclamação 
do vencedor. 
 
6.6. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, 
participará da etapa de lances as duas propostas empatadas e a ordem seqüencial para esses lances 
será definida por meio de sorteio. 
   
6.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante na 
ordem decrescente dos preços, sendo vedada sua oferta com vista ao empate, bem como a 
substituição da marca do produto que consta na proposta. 
 
6.8. O pregoeiro poderá no início da sessão: 
 
• definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, 
podendo alterar os parâmetros durante a sessão; 
• estabelecer o tempo para oferecimento dos lances verbais; 
• permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à sessão 
através de aparelhos de telefone celular e outros.  
 
6.9. Os lances verbais ofertados pelas licitantes também poderão ser registrados manualmente e 
assinados pelos seus representantes legais em formulário próprio que será apresentado às licitantes 
pelo Pregoeiro, documento esse que constituirá parte integrante da ata circunstanciada lavrada ao 
final da Sessão Pública do Pregão. 
 
6.10. O Pregoeiro alertará e definirá sobre a variação mínima de preço entre os lances verbais 
ofertados pelas licitantes, podendo, no curso desta fase, deliberar livremente sobre a mesma. 
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6.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante das etapas futuras de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.11.1. A Exclusão do licitante dentro do estabelecido no subitem anterior o impedirá de dar novos 
lances verbais, mas não o excluirá do certame, podendo em caso de inabilitação do licitante vencedor 
vir a ser consultado pelo pregoeiro para negociação, desde que o segundo menor preço seja o seu e 
assim sucessivamente. 
 
6.12. Após a entrega dos envelopes (Propostas e Habilitação) pelo licitante, não cabe desistência de 
proposta com os valores ofertados, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
6.12.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
6.13.  Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
6.14. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo pregoeiro, os licitantes 
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.15. Após a manifestada intenção dos participantes em encerrar a oferta de lances verbais, o 
Pregoeiro dará direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
obriga a Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº147/2014. 
 
6.15.1. O direito de preferência será exercido da seguinte maneira: 
- A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar proposta igual ou até 5% (cinco 
por cento) superior à proposta mais bem classificada, poderá oferecer lance inferior a esta proposta, 
de forma verbal, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após ter-lhe sido dado o direito de 
preferência, sob pena de preclusão; 
- Ocorrendo a oferta de lance inferior, o objeto licitado será adjudicado em seu favor; 
- Não ocorrendo a manifestação de lance pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma acima descrita, serão convocadas as remanescentes que estejam próximas da melhor proposta 
em 5% (cinco por cento), na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito. 
- No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, que estejam no raio de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
- Na hipótese de não oferecimento de lances nos termos acima previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
- O direito de preferência somente se aplicará quando a proposta mais bem classificada não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
- A microempresa ou empresa de pequeno porte que não estiver presente à sessão do pregão 
perderá o direito de preferência, uma vez que o mesmo é exercido de forma oral e na presença dos 
demais participantes. 
 
6.16. Encerrada então a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as 
não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 
selecionadas o último preço ofertado. O Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor 
mais baixo comparando-o com o valor de mercado, decidindo motivadamente, a respeito.  
 
6.17. Sendo considerada aceitável a proposta do licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro 
procederá à abertura do envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das 
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condições de habilitação. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas 
pelo edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.  
 
6.17.1. Após a etapa de lances a proponente deverá encaminhar a proposta readequada (com 
os novos valores) para o e-mail licitacoes@aguasfias.sc.gov.br e a via original deverá ser 
entregue no setor de licitações do Município de Águas Frias.  
 
6.17.2. A proposta readequada deverá ser realizada da seguinte forma:  Deverá ser aplicado o 
mesmo desconto  da diferença do lance final e  da proposta inicial em todos os itens que 
compõem o lote  para evitar o jogo de planilhas.  
  
6.18. Na hipótese de a documentação de regularidade fiscal da microempresa ou empresa de 
pequeno porte participante do certame e declarada vencedora apresentar irregularidades, sua 
habilitação ficará suspensa até a regularização, nos moldes do item 6.19, não ficando esta habilitada 
e nem inabilitada, até apreciação dos documentos definitivos. 
 
6.18.1. Mesmo que os documentos de regularidade fiscal apresentem restrição, deverão as 
microempresas e empresas de pequeno porte, no envelope da documentação de habilitação, 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal do item 5 
deste Edital. 
 
6.19. Se o licitante, que não esteja sob o benefício do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, 
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes 
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Se a oferta deste não for 
aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante vencedor, com 
vistas a obter preço melhor. 
 
6.20. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor, 
proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a intenção de interpor 
recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recurso por parte do licitante.  
 
6.20.1. A intenção de recorrer e os motivos apresentados pelo recorrente deverão ser registrados na 
ata da Sessão Pública.  
 
6.20.2. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer. 
 
6.21. Sendo vencedora micro ou pequena empresa, sob os efeitos dos benefícios da Estatuto da 
Micro e Pequena Empresa, ser-lhe-á dada oportunidade para a regularização dos documentos fiscais 
que não tenham sido apresentados regularmente no momento da habilitação, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir da data da sessão, manifestada intenção da parte, nos moldes do § 1º, do artigo 
43, da Lei Complementar n.º 147/2014. 
. 
 
6.21.1. A sessão será suspensa e ficará registrado em ata dia e horário para apresentação dos 
documentos e reabertura da sessão, quando se dará continuidade ao procedimento licitatório, com 
interposição de recurso motivado e imediato, nos temos do item 7 deste Edital, sob pena de 
decadência do direito. 
 
6.21.2. O benefício deste item se aplica apenas aos documentos de regularidade fiscal (item 5), não 
sendo válido para os demais. 
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6.21.3. A Não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará em decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, bem como em 
cancelamento da declaração de vencedor. 
  
6.22. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na 
ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos 
interpostos. 
 
6.22.1. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes. 
Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
 
 
7. DOS RECURSOS AMINISTRATIVOS 
 
7.1. Tendo o licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá ela o 
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes, 
já intimados na Sessão Publica acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
 
7.2. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
 
7.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
7.4. NÃO SERÁ CONHECIDO do recurso, cuja licitante não manifesta, publicamente, em ata, ao final 
da audiência pública sua intenção de recorrer 
 
7.5. O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
7.6. O recurso poderá ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar, desde que a licitante 
apresente o respectivo original do protocolo, respeitado o prazo de 03 (três) dias corridos, da data do 
término do prazo recursal.  
 
7.7 Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima 
elencados, não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da 
recorrente tiver formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão. 
 
7.8. O(s) recurso(s) será (ão) encaminhados ao Prefeito  Municipal, devidamente informado, para 
apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ENTREGA  
 
8.1.  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor, e homologará o procedimento. 
 
8.2. A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada em até 20 (vinte)  dias após a solicitação 
do Departamento responsável pela solicitação do objeto nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Águas Frias. 
 
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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9.1. A Ata de Registro de Preço a ser firmada com o licitante vencedor, será formalizada de acordo com o 
ANEXO IV e terá validade de 12 meses, a partir da data de sua publicação. 
 
9.2. A Administração Municipal convocará o licitante vencedor, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 
 
9.3. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, serão convocados os demais 
licitantes a fazê-lo, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 
neste Edital, ocasião em que será realizada nova sessão pública, retomando-se a fase de habilitação, 
sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço 
melhor. 
 
9.4. Será admitida a prorrogação da vigência da ata em até 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, § 
4º, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e, dessa forma, os 
quantitativos do ANEXO I serão renovados na mesma dimensão estimada para o primeiro ano. 
 
9.5. Durante o prazo de validade do registro de preços o Município não ficará obrigado a contratar os 
serviços objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar 
licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida 
a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em 
igualdade de condições.  
 
9.6. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 
com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão 
considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pelo Município. 
 
9.7. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, por escrito, redução do preço registrado, de forma a 
adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
 
9.8. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam nos subitens anteriores, o 
gerenciador procederá o cancelamento do registro 
 
10.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas seguintes hipóteses e condições, 
estabelecidas no artigo 12, do Decreto Municipal n.º 043/2009: 
 
10.1.1. Quando o fornecedor: 
I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e 
IV - existirem razões de interesse público. 
 
  § 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Administração. 
 
§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou 
de força maior, devidamente comprovado. 
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11. DA CONTRATAÇÃO 
 
11.1. Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os 
contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos 
anexos e na própria Ata. 
 
11.2. 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 assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em 
igualdade de condições. 
 
11.3. Havendo necessidade de contratação, a Administração convocará o fornecedor, cuja proposta 
esteja consignada na ata de registro de preços, para celebrar instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no 
artigo 62 da Lei 8.666/93. 
 
11.4. Após a convocação, para instruir a contratação o fornecedor deverá renovar a apresentação 
das certidões contidas no item 5 deste edital, devidamente atualizadas.  
 
11.5. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro 
estiverem no prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado de renová-las. 
 
11.6. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade do registro, não celebrar o 
contrato, ou instrumento equivalente, será convocado o licitante subseqüente na ordem de 
classificação para fazê-lo nas condições por ele proposta, ocasião em que será realizada nova 
sessão pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, 
diretamente, com o proponente para que seja obtido preço melhor.   
 
11.8 A entrega do Objeto licitado deverá ser efetivada em de acordo com a necessidade  dos 
mesmos, durante a vigência da ata de registro de preços  e mediante recebimento da Autorização de 
Fornecimento ou nota de compra, expedida pelo responsável pelo setor de compras da Prefeitura. 
 
11.9. O proponente vencedor será responsável pela entrega dos produtos. 
 
11.10. O proponente vencedor é responsável pelos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários 
próprios e de seus funcionários. 
 
12 - DO PAGAMENTO e DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. O MUNICÍPIO DE AGUAS FRIAS se compromete a efetuar o pagamento em  Até 30 (trinta) 
dias, após entrega e aceitação dos equipamentos/materiais após o recebimento do objeto e   
apresentação de nota fiscal, devidamente recebida e aceita pelo Município.  
 

12.2. A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida: 
 
12.2.1  Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias: A nota fiscal eletrônica deverá ser 

emitida em nome do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias  CNPJ 

11.300.021/0001-49 Rua Maria Gotardo Galon, 349, centro, Águas Frias -SC, CEP 

89.843-000. A mesma deverá ser encaminhada para o e-mail: 

contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF, sob 

pena de retenção de pagamentos. 
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12.2.2. Para as demais Secretarias: em nome do Município de  Águas Frias CNPJ 
95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 512, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-
000. A mesma deverá ser encaminhada para o e-mail: 
contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF, sob 
pena de retenção de pagamentos. 
 
 
12.3. Não haverá reajuste,no prazo de validade do presente registro  nem atualização dos valores, 
exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da línea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei 
8.666/93 e com o artigo 11 do Decreto Municipal nº043/2009. 
 
13 - DA INEXECUÇÃO e RESCISÃO 
 
13. Ocorrendo outras hipóteses que impliquem em rescisão obrigacional, unilateral ou amigável, a Lei 
8.666/93 se aplica subsidiariamente ao presente certame, sem prejuízo ao já disposto neste Edital.  
 
14 – PENALIDADES 
 
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos, sem prejuízo das multas e das demais cominações previstas no edital e no Capítulo IV da Lei 
n.º 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que, convocada 
dentro do prazo de validade de sua proposta:  
 
a) Não entregar o objeto licitado; 
b) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
d) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
e) Falhar ou fraudar na entrega do objeto; 
f) Comportar-se de modo inidôneo; 
g) Cometer fraude fiscal. 
 
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura Municipal,  poderá, garantida a 
defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 
a) Advertência; 
 
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
tomando por base o valor total do respectivo Item; 
 
c) Multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do respectivo item. 
 
14.2.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá 
ensejar a rescisão do contrato. 
 
14.3. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da DETENTORA DA ATA  ou, na 
impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não 
cumpridas, serão cobradas judicialmente. 
 
14.4. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, 
alíneas “b” e “c”, e, a penalidade de advertência, prevista no item 14.2, alínea “a”, facultada a defesa 
do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
14.5. As sanções previstas no item 14.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com 
as demais penalidades previstas neste edital. 
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15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
15.2. A apresentação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e 
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
15.3. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e 
alterações posteriores vigentes, consolidada com a  Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,  Decreto 
Municipal nº 045/2007 e Decreto Municipal nº043/2009, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais de Direito.   
 
15.4. Faz parte integrante deste Edital: 
 
15.4.1. ANEXO I – Lista de Itens. 
15.4.2. ANEXO II – Minuta de Carta de Credenciamento; 
15.4.3. ANEXO III – Minuta de Declaração Requisitos de Habilitação. 
15.4.4. ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços 
15.4.5. ANEXO V - Termo  de Referência  
15.4.6. ANEXO VI - Imagens Ilustrativas  
 
15.5. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital com 
antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto. 
 
15.6. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de 
ofertar lances e manifestar intenção de recorrer. 
 

 
15.7. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do PREGÃO;  
 
15.8. Caberá ao Prefeito Municipal  decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
 
15.9.  Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame.  
 
15.10.  A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada ao  Prefeito Municipal , e deverá 
conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o 
pedido.  
 
15.11. A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não 
será conhecida.  
 
15.12. Os recursos/impugnações deverão ser enviados em uma via original que deverá ser 
encaminhada para a Prefeitura Municipal de Águas Frias , no endereço: Rua  Sete de Setembro 
nº512, centro , Águas Frias - SC CEP 89.843-000, setor de Licitação , esta via deverá estar, 
preferencialmente, em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 
representante legal para que possa ser anexada no processo e analisada as razões do recurso 
interposto e a decisão cabida à este . 
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15.13 - No caso de não haver expediente para a data fixada a entrega e abertura dos envelopes 
contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á as 08:45 horas do primeiro dia 
útil, após a data anteriormente marcada. 
 
15.14. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes com a Documentação de Habilitação das 
licitantes que não restarem vencedoras de qualquer item do objeto desta Licitação, pelo prazo de 10 
(dez) dias após a assinatura do(s) Contrato(s), devendo os seus responsáveis retirá-los em até 05 
(cinco) dias após esse período, sob pena de inutilização dos mesmos. 
 
15.15. No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou 
indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, do art. 21, da Lei nº8.666/93. 
 
 
15.16. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de 
AGUAS FRIAS,  na Rua Sete de Setembro nº512, de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:30 e das 
13:00 às 17:00  horas ou pelo telefone nº  49 3332 0019. 
 
 
 

AGUAS FRIAS (SC), 15 de setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
RICARDO ROLIM DE MOURA  

PREFEITO  
 
 
 
 

Analisado e Aprovado  
 
 
JHONAS PEZZINI 
OAB/SC 33678 
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ANEXO I 
 

LISTA DE ITENS  
 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 36/2017 
 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço:                                                                     Cidade:                             CEP: 

Telefone:                                                                      E-mail: 

Banco:                                  Agência:                                     Conta Corrente:  

Apresentamos nossa proposta para registro de preços visando possíveis aquisições futuras de 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do Fundo Municipal 
de Saúde de Águas Frias,  da Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, Esportes e Turismo  e  da 
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Águas Frias para manutenção das 
atividades e melhorias no ambiente das Secretarias, modalidade Pregão Presencial para Registro 
de Preços n.º 36/2017, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

LOTE I 
 

Lote Item Objeto Descrição Qtde UN Marca Preço 
Unitário 

Valor Item 

1 1 Aparelho de 
laser e caneta 

904NM Infravermelho: 
Voltagem: Bivolt 
(automático) Registro 
na Anvisa: 
80212480005; Potência 
de entrada: 20VA; 
Modo de emissão: 
contínuo - pulsado; 
Frequência do modo 
pulsado: 5 a 5000Hz; 
Frequência do modo 
nogier: 1,14 a 18688Hz; 
Dosimetria programada: 
0,5 a 50 Joules; 
Temporizador: 1 a 60 
minutos; Sensibilidade: 
10 níveis; Sistemas de 
fornecimento de feixes: 
diodo laser; Óculos de 
proteção contra 
radiação laser: 
Comprimento de onda: 
470nm, 617nm, 658nm, 
830nm e 904nm; 01 
CD. Com manual de 
instruções; 01 Cabo de 
força 2x1; 01 Óculos de 
proteção para radiação 
laser (operador); 
Caneta Laser 904NM, 
potência 75W : cód: 

1,00 un    
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ME00813A;  
Dimensões: 25.0 cm x 
19.0 cm x 14.0 cm (C x 
L x A)Peso: 2.0 kg 
Embalagem: 
Dimensões: 36.0 cm x 
27.0 cm x 18.0 cm (C x 
L x A)Peso: 3.0 kg. 
Garantia de 12 meses  

Valor Total do Lote I R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE II 
 

2 1 Avental DE CHUMBO COM 
PROTETOR DE 
TIREOIDE - avental de 
borracha plumbífera 
com protetor de tireóide 
- uso profissional - 
tamanho 60X90 com 
0,25mm pb - 
acabamento em nylon 
ou acabamento em 
polikroy (corino 
especial) com 06 
opções de cores  

1,00 un    

 
Valor Total do Lote II R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE III 
 

3 1 bomba A VÁCUO: 
Desenvolvida para 
atender ate 02 
consultórios 
odontológicos. 
Semisseca. Baixo ruído. 
Bivolt, com chave 
seletora. Equipamento 
totalmente desenvolvido 
e produzido no Brasil. 
Motor Weg. Conjunto 
de vácuo em nylon de 
alta resistência. Design 
clean, moderno e 
compacto, facilita a 
limpeza. Filtro de 
resíduos na entrada de 
sucção. Comando com 
acionamento eletrônico. 

1,00 un    
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Proteção no eixo central 
do motor. Carenagem 
em poliestireno (PS). 
Peso Bruto: 13kg. Peso 
Líquido: 12,5kg. 
Dimensões Externas: 
23,2x23,5x34cm. 
Frequência: 60 Hz. 
Consumo de Água: 0,08 
l/min. Potência: 250W - 
1/3 CV. Consumo de 
Energia: 0,25kW/h. 
Vazão Máxima (ar): 150 
l/min. RPM: 1750. 
Vácuo: 280 mm Hg. 
Nível de Ruído: 70 dB. 
1 ano de garantia. 1 
bomba de vácuo 
Supergap. Itens 
inclusos: 1 abafador de 
ruído. 1 filtro coletor de 
resíduos. 4 pés 
niveladores com porcas 
e arruelas. 2 
mangueiras 
corrugadas(1,5 m). 3 
braçadeiras. 2 
adaptadores R/L. 1 
mangueira p/ entrada 
de água. 1 manual de 
instruções. COM KIT 
DE ACIONAMENTO 
PARA BOMBA A 
VACUO (terminal do 
sugador completo; 
mangueira para 
sugador; fiação elétrica; 
válvula 
eletropneumática; 
separador de resíduos 
completo e espigão de 
acoplamento). 
Devidamente instalada. 
Garantia de 12 meses 

Valor Total do Lote III R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE IV 
 

4 1 CENTRIFUGA clínica para rotina 
laboratorial, com tampa 
reforçada, com 
dispositivo que não 

1,00 un    
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permite o 
funcionamento com a 
tampa aberta. Com pés 
de borracha tipo 
ventosa, rotor de ângulo 
fixo, com capacidade 
para 12 tubos de 15ml, 
velocidade ajustável até 
4.000RPM . Garantia de 
12 meses. 

Valor Total do Lote IV R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE V 
 

5 1 balança ANALÓGICA – Balança 
pessoal mecânica com 
capacidade para até 
130 kG e divisão de 
1Kg. Fácil visualização. 
Com plataforma anti-
derrapante 
emborrachada. 
Dimensões 30x4x30cm, 
peso 2,3kg. Garantia de 
6 meses  

10,00 un    

5 2 Esfigmanômetro aneroide para obesos. 
Braçadeira com 
manguito em PVC 
(circunferência de 35 
até 51cm);Braçadeira 
grande em Nylon com 
fecho de velcro na cor 
azul marinho. Garantia 
de 06 meses.  

2,00 un    

5 3 PHmetro de Bolso com 
Compensação 
Automática 
Temperatura - Faixa de 
Medição 0,0-14,0 - 
Modelo compacto; 
Compensação de 
Temperatura no Visor; 
Eletrodo Fixo,Para 
Soluções Aquosas com 
Faixa de medição do 
pH de 0,0 a 14,0 
Resistente a 
jateamentos de água . 
Garantia de 06 meses. 

1,00 un    

Valor Total do Lote V R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 

 



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 20 

LOTE VI  

6 1 gazebo ARTICULADO – 3x3mt, 
cobertura 100% 
poliéster, pés em 
alumínio, estrutura 
sanfonada. A 
montagem é super fácil 
e rápida, sendo feita em 
aproximadamente 1 
minuto. Cor azul. 
Sistema de fixação com 
cordinhas  

2,00 un    

Valor Total do Lote VI R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE VII 
 

7 1 Maçarico Portátil, de fácil 
manuseio ideal para 
pequenos serviços, 
Bico com ignição 
automática Ajuste 
manual de chama-, que 
acompanhe no mínimo 
04  refis .( programa da 
dengue tem que 
flambar as armadilhas 
com maçarico cada vez 
que da positiva)  

2,00 un    

Valor Total do Lote VII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE VIII 
 

8 1 AR 
CONDICIONAD
O 

Split Quente/frio 12.000 
BTUS Possui filtro de ar 
anti-bactéria, anti-fungo 
.Controle de 
temperatura. Controle 
de Ventilação (Auto, 
Médio, Baixo e 
Automático).  Controle 
remoto com display de 
cristal líquido.  
Compressor rotativo. 
Classe "A" em 
eficiência energética.  
Fácil limpeza do painel 
e filtro. Alimentação 
(volts)220v. Corrente 
Elétrica de Refrigeração 
(amperes)7.8. Eficiência 

2,00 un    



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 21 

Energética EER 
(W/W)3.21. Potência de 
Refrigeração (W)1.644. 
Ciclo QUENTE/FRIO. 
Vazão de ar (m³/h)800. 
Gás Refrigerante 
R22.Garantia de 12 
meses. Devidamente 
instalado  

8 2 AR 
CONDICIONAD
O SPLIT 
QUENTE/FRIO 

12000 BTUS 220V 
Necessita religar 
automaticamente após 
queda de energia. 
Contendo uma unidade 
interna e outra externa. 
Devidamente instalado  

3,00 un    

8 3 AR 
CONDICIONAD
O 18000 BTUS 
SPLIT 
QUENTE/FRIO 

SPLIT INVERTER 
QUENTE/FRIO 18.000 
BTUS Possui filtro de ar 
anti-bactéria, anti-fungo 
.Controle de 
temperatura. Controle 
de Ventilação (Auto, 
Médio, Baixo e 
Automático).  Controle 
remoto com display de 
cristal líquido. Modo de 
operação: Cool, Dry, 
Fan, Heat e Feel. 
Compressor rotativo. 
Classe "A" em 
eficiência energética.  
Fácil limpeza do painel 
e filtro. Alimentação 
(volts)220v. Corrente 
Elétrica de Refrigeração 
(amperes)7.8. Eficiência 
Energética EER 
(W/W)3.21. Potência de 
Refrigeração (W)1.644. 
Ciclo QUENTE/FRIO. 
Vazão de ar (m³/h)800. 
Gás Refrigerante R22. 
Classificação 
Energética 
(INMETRO)A. Tipo do 
Condensador 
HORIZONTAL. 
Consumo de Energia 
Procel (kWh/mês)*34.5. 
Controle remoto 
iluminado SIM. Controle 
da direção do ar (Para 
cima - Para 

3,00 un    
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baixo)AUTOMÁTICO. 
Cor da evaporadora 
BRANCO. Distância 
máxima entre 
evaporadora e 
condensadora 15m.  
SwingSIM- TurboSIM- 
MemóriaSIM- Aviso 
limpa filtroSIM- Filtro 
anti-bactériaSIM- 
DesumidificaçãoSIM- 
Proteção anti-
corrosãoSIM- Função 
brisaSIM- Controle da 
direção do ar (Esquerda 
- Direita)MANUAL- 
Indicador de 
temperatura na 
evaporadora SIM. 
devidamente instalado. 
Garantia 12 Meses. 

Valor Total do Lote VIII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE IX 
 

9 1 QUADRO 
BRANCO 

De parede para sala de 
aula na cor branco 
medindo 90x120 com 
espessura de 3 
centímetro moldura em 
alumínio de 3,5 
centímetro de largura 
Composição chapa: 
fibra de PVC brilhante. 
Suporte para apagador 
também em alumínio. 
Devidamente instalado. 
Garantia de 06 meses  

3,00 un    

9 2 ARMÁRIO SOB 
MEDIDA  

sob medida Armário 
medindo 1.32m 
comprimento x 2m 
altura x 48cm 
profundidade. Duas 
portas com chave, 4 
gavetas embutidas com 
corrediças telescópicas, 
puxadores em alumínio; 
Produto 100% MDF BP. 
COR: A definir pelo 
contratante. 
Devidamente instalado. 
IMAGEM 

1,00 un    
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ILUSTRATIVA ANEXO 
VI  

9 3 ARMARIO EM 
MDF 

Confeccionada em MDF 
de no mínimo 18mm na 
cor , nogueira boreal, 
com 02 portas com 
chaves nas 02 portas. 
Portas  com dimensões 
de 1,70x1,00x0,45 
m(AxCXP). Com  03 
prateleiras internas  
com espessura mínima 
de 18mm  cada, com 
uma distância (altura) 
de 42cm entre cada 
prateleira .. O armário 
terá  divisória interna  
na altura do armário  
para reforçar o mesmo . 
Com puxadores em aço 
escovado com 
comprimento mínimo de 
17cm . MDF Madeirado 
é fabricado a partir da 
chapa crua (sem 
revestimento), sendo 
adicionado um 
revestimento 
melamínico de baixa 
pressão que, ao final do 
processo, confere ao 
painel uma grande 
semelhança com a 
madeira natural. 
Dobradiças  das portas  
de 90 graus, em  aço 
Q195. Devidamente 
instalado e garantia 
mínima de 12 meses 

3,00 un    

9 4 ARMARIO 
MULTIUSO 

TRÍPLEX Para uso 
permanente em sala de 
aula de Altura: 146 cm. 
Cor: branco. 
Profundidade:  45 cm. 
Possui  08 Prateleiras, 
03 portas, largura de 
119 cm, material do 
Puxador é de Plástico 
Cromado, material 
Principal é MDF E MDP 
com sistema de 
Montagem com 
parafuso, Cavilha, 
Girofix de Dobradiça 

5,00 un    
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metálica, pezinhos e 
suporta até 80 Kg. 
Devidamente instalado. 
Garantia de 06 meses  

9 5 ARMARIO 
VESTIARIO 

Armário padrão guarda 
volumes de aço – 4 
portas; fabricado em 
chapa galvanizada – 
NBR 7008 – resistente 
a corrosão; pintura 
antimicrobiana e 
bactericida 
(nanotecnologia); livre 
de arestas cortantes 
(hands cut free); 
dobradiças reforçadas 
com 5 travas; com 
ventilação e fechadura 
nas portas; pés e base 
elevadas do piso. 
Devidamente instalado. 
Garantia de 06 meses  

3,00 un    

Valor Total do Lote IX R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE X 
 

10 1 LAVADORA DE 
ALTA PRESSÃO 
(LAVA JATO) 

2600PSI  é um 
equipamento compacto 
e robusto, possui alça 
prática e rodas grandes 
e largas facilitando o 
transporte, além de 
espaço para 
armazenamento de 
acessórios protegido 
por uma rede. A 
Lavadora também 
acompanha aplicador 
de detergente, que 
garante uma limpeza 
eficaz e muito mais 
prática ao utilizar 
detergente.  Garantia 
de 12 meses. 

1,00 un    

10 2 MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT- 
A camada interna em 
PVC com borracha 
nitrílica, a intermediária 
em poliéster trançado e 
a externa em PVC com 
borracha nitrílica. 
Mangueira extra flex de 

3,00 un    
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1/2", engates rápidos e 
esguicho  

10 3 MANGUEIRA PLASTICA PRETA 3/4  
TUBO IRRIGAÇAO 
Mangueira Plástica 
Preta para água (baixa 
pressão). Dimensão: 
1,5mm (parede) x 3/4" 
(bitola) x 100m 
(comprimento)  

3,00 un    

Valor Total do Lote X R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XI 
 

11 1 BACIA  PLÁSTICA REDONDA 
10L MULTIUSO COM 
TAMPA  Material: 
Plástico. Ótimo 
acabamento e 
resistência; Hermético, 
seguro e fácil de 
manusear. 
DIMENSÕES: Altura: 
21,00 cm; Largura: 
36,00 cm; 
Profundidade: 36,00 
cm; Peso (kg): 0,830. 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

3,00 un    

11 2 BACIA INOX GRANDE COM TAMPA 
em inox também. 
Capacidade: 16 Litros; 
Material: Aço Inox. 
OBS: Garantia de 3 
Meses; Contra todos os 
defeitos de fabricação. 
Medidas: Diâmetro: 38 
cm; Profundidade: 9 
cm. IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

6,00 un    

11 3 CAIXA 
PLÁSTICA 

ORGANIZADORA com 
tampa . Fechamento 
com trava, Capacidade  
29 litros. Dimensões 
28,0 x 32,6 x 45,7 mm. 
Plástico Transparente.  

3,00 un    

11 4 CANECA  DE INOX Material aço 
inoxidável, inquebrável, 
não enferruja, 
Dimensões: 50 x 63,5 x 

80,00 un    
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83,5mm. Capacidade: 
350ml  

11 5 ESCORREDOR  profissional em inox 
Escorredor em Chapa 
Inox, com capacidade 
P/80 Pratos nos 
Andares Superiores e 
30 Copos no Andar 
Inferior. Uso 
Profissional, 
equipamento utilizado 
em cozinha industrial 
com as seguintes 
dimensões do produto 
montado(cm): 
Comprimento: 1.000 
cm, Largura: 33 cm, 
Altura: 64 cm. Garantia 
mínima de 06 meses  

3,00 un    

11 6 JARRA 
PLASTICA 

com tampa. 
Capacidade: 3 Litros. 
Comprimento: 20,5 cm. 
Largura:14,3 cm. Altura: 
26,2 cm. Tipo de 
Tampa: Removível. 
Peso Líquido: 210g  

6,00 un    

11 7 BANDEJA DE 
INOX 
RETANGULAR 

491 x 331mm. 
Altura(cm)2.20; Peso 
(kg)0.82; Profundidade 
(cm)49.10; Largura 
(cm)33.10; Peso 
Líquido (kg)0.82.  

5,00 un    

11 8 PANELA DE 
PRESSÃO  

em aço inox com 
capacidade de 20 litros, 
com asa ergonômica, 
cabo reforçado, com 
presilha metálica do 
cabo, trava de 
segurança, tampa com  
anel de vedação de 
silicone, pegador em 
material atérmico.  

3,00 un    

11 9 COLHER DE 
SERVIR  

:Utensílio totalmente em 
aço inox: Comprimento 
(mm) 332 Largura 
(mm):70; Altura 
(mm):35 Peso s/ 
embalagem :0,13(kg) 
Peso c/ embalagem 
(kg):0,13  

8,00 un    

11 10 FACA PARA 
CARNE  

Design moderno e o 
cabo anatômico de 
polipropileno é 
texturizado, lâminas de 

7,00 un    
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aço inox. Comprimento 
(mm):227. Largura 
(mm):32. Altura 
(mm):48. Cor 1: 
branco/prata . Peso s/ 
embalagem (kg):0,07. 
Peso c/ embalagem 
(kg):0,09  

11 11 ABRIDOR DE 
LATA 

Composição/Material: 
Inox; Cor/Acabamento: 
Inox; Utilidade: Abridor 
de latas; 
Recomendações de 
uso: Abre latas com 
facilidade e precisão. 
Dimensões 
aproximadas da 
embalagem do produto 
- cm (AxLxP) 
21x5,5x1,5cm. Peso 
aproximado da 
embalagem c/ produto – 
Kg 1,2kg; Garantia do 
fornecedor: 3 meses. 
Modelo CS-2781. 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

6,00 un    

11 12 CHALEIRA  de inox com capacidade 
de 05 litros. Material: 
Aço Inox. Sem apito.  

3,00 un    

11 13 POTE  rosca redondo 7,6 litros: 
Medidas do Produto: 
Altura: 26 cm. Diâmetro: 
23,2 cm. Capacidade 
volumétrica: 7,6 Litros. 
Tampa na cor branca. 
Pote com tampa rosca, 
muito fácil e prático 
para abrir. Ideal para o 
armazenamento de 
alimentos conservando-
os sempre fresquinhos. 
Pode ser usado no 
freezer e microondas. 
Material: plástico 
polipropileno. Não 
contém BPA. Atóxico.   
A transparência do 
produto permite 
identificar facilmente o 
alimento dentro do pote  

6,00 un    

11 14 caixa 
organizadora  

com tampa . 
Fechamento com trava. 

3,00 un    
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Capacidade 20litros. 
Dimensões 
46,7x32,3x17,9 cm. 
Material: plástico 
transparente.  

11 15 descascador de 
legumes 

em Aço Inox, resistente 
e durável. Seu formato 
tipo lâmina permite 
descascar diferentes 
tipos de legumes de 
forma rápida e prática. 
Com as seguintes 
medidas: Altura: 2 cm , 
Largura: 2,5 cm  
Comprimento: 19 cm. 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI   

6,00 un    

Valor Total do Lote XI R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XII 
 

12 1 BOLA Oficial de Vôlei, 
matrizada, com 16 
gomos, confeccionada 
com microfibra. Bola 
oficial aprovada pela 
Federação Internacional 
de Voleibol (FIVB ). 
Tamanho: 65 – 67 cm 
de diâmetro. Peso: 260 
– 280 g. Cor: Branca 
com detalhes verde e 
azul  

10,00 un    

12 2 BOLA DE BORRACHA 
INICIAÇÃO: Bola de 
borracha nº 8 utilizada 
para a iniciação, 
agilidade e 
coordenação. 
Características: 
circunferência – 57/59 
cm; Peso – 250/270 
gramas; Acabamento – 
matrizada; Material – 
borracha; Miolo: Slip 
system removível e 
lubrificado; Cores: 
verde, vermelho, 
amarelo, marrom. 12 
unidades sendo 03 
bolas de cada cor. 

12,00 un    
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ex:03 verdes,  
03vermelhas e 03 azul  

12 3 ESCADA DE AGILIDADE Cor: 
Preto/Amarelo. 
Dimensões: 
Aproximadamente 
4,5x0,45 (CxL). Lavável 
Sim. Material: Ela é 
composta por tiras de 
nylon e corpo de 
plástico Outros. 
Distancia entre os 
degraus: 40cm. Peso: 
600g  

3,00 un    

12 4 CESTA 
BASQUETE  

Tabela de 15 mm. 
Confeccionada em 
aglomerado. Possui aro 
trefilado. Rede de 
Nylon. Medidas da 
Tabela: ( 0,50 x 0,65 ) 
m. Medidas do Aro: ( 36 
cm diâmetro ). Medidas 
da Embalagem: ( 0,65 x 
0,52 0,09 ) m. 
Cubagem: ( 0,0304 m³ 
). Itens inclusos. 01 
Tabela 50x65cm. 01 
Aro . 01 Rede  

4,00 un    

12 5 COLCHONETE  Anti-derrapante, 
atóxico; Cor: Preto; 
Dimensões: (C x L x A) 
90 X 50 X 3cm; Dupla 
face: Sim Lavável: Sim; 
Material: EVA 
antiderrapante fácil de 
transportar e guardar. 
Densidade mínima de 
22. Garantia mínima de 
03 meses  

20,00 un    

12 6 Rede de Vôlei  Oficial. Medidas Oficiais 
9,50 X 1,00m. Quatro 
Faixas (4 Lonas) sendo 
uma superior, uma 
inferior e duas laterais. 
Produto super-
reforçado. Fio 2mm em 
Nylon 100% polietileno. 
Produto com 
durabilidade média e 
resistente a areia da 
praia e chuva. Com 
tratamento anti-UV . 

3,00 un    

12 7 APITO DE 
METAL 

profissional . O apito 
vem acompanhado por 

6,00 pct    
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cordão. Embalagem 
com dois apitos  

12 8 bola de borracha  INICIAÇÃO: Bola de 
borracha nº 10 utilizada 
para a iniciação, 
agilidade e 
coordenação. 
Características: 
circunferência – 57/59 
cm; Peso – 250/270 
gramas; Acabamento – 
matrizada; Material – 
borracha; Miolo: Slip 
system removível e 
lubrificado; Cores: 
verde, vermelho, 
amarelo, marrom. 12 
unidades sendo 03 
bolas de cada cor. 
ex:03 verdes,  
03vermelhas e 03 azul  

12,00 un    

12 9 bola de borracha 
inicial 

Bola de borracha nº  12 
utilizada para a 
iniciação, agilidade e 
coordenação. 
Características: 
circunferência – 57/59 
cm; Peso – 250/270 
gramas; Acabamento – 
matrizada; Material – 
borracha; Miolo: Slip 
system removível e 
lubrificado; Cores: 
verde, vermelho, 
amarelo, marrom. 12 
unidades sendo 03 
bolas de cada cor. 
ex:03 verdes,  
03vermelhas e 03 azul  

12,00 un    

12 10 cones de 
sinalização 

75cm ideal Para 
Sinalizações De 
Trânsito Em Ruas, 
Garagens E 
Estacionamentos. 
Produzido Em 
Polietileno, Tendo Maior 
Resistência. Base 
Quadrada Para Maior 
Estabilidade. Cor: preto 
com listras amarelas.  

15,00 un    

12 11 conjunto de  
cones e barras  

Conjunto 08 cones e 04 
barras proaction 
treinamento funcional 
Material: Plástico 

3,00 cj    



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 31 

Resistente Pvc. Peso: 
0,35kg. Extremamente 
Leve E Portátil. Esse Kit 
Contém 4 Barras Para 
Cones Com Furos 
80cm de Comprimento. 
Cor: Verde. Dimensões: 
Cones: 23cm. Barras: 
80cm.  

12 12 Fita Slackine AZUL 15 METROS 
COM CATRACA Cor: 
Azul. Material: 100 % 
Poliéster. Tamanho do 
produto. Largura: 5 cm. 
Comprimento: 15 
metros . Peso: 1,800 
kg. Ref. 760071  

3,00 un    

Valor Total do Lote XII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XIII 
 

13 1 BALANÇA 
ELETRÔNICA 
DE PESAGEM  

Linha comercial, dupla 
escalada de  
capacidade 6 kg com 
sensibilidade de 1g até 
3kg e 2g até 6kg, 
construída em plástico 
ABS, com prato 
superior em aço inox 
355 mm (L) x 235 mm 
(P) e com centro 
rebaixado, para evitar o 
escoamento de líquidos 
sobre os displays, 
dimensões da balança 
355 mm (L) x 115 mm 
(A) x 350 mm (P),  
Display tipo cristal 
líquido (LCD) com 
backlight na cor verde, 
dimensão dos Dígitos: 
6,30 mm (L) x 16 mm 
(A), adaptador de 
Parede Multivoltagem, 
tensão de Entrada de 
100 a 240 Vca / 50 – 60 
Hz, tensão de Saída 7,7 
Vcc, corrente de Saída 
1 A, com bateria interna 
e recarregável ate 480 
horas,  com selo do 
INMETRO em 

2,00 un    
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conformidade com a 
Portaria 236/94 e classe 
de exatidão III. Garantia 
de 12 meses. 

Valor Total do Lote XIII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XIV 

14 1 BEBEDOURO  DE PRESSÃO INOX 
Este produto possui 
capacidade de gelar 
124 litros de água por 
dia com temperaturas 
de 4° a 14°C com maior 
durabilidade e 
resistência, possui selo 
do INMETRO- Gabinete 
em chapa de aço 
galvanizada (que 
recebe tratamento 
químico para não 
enferrujar) com pintura 
a pó por processo 
eletrostático ou em aço 
inox. Torneira cromada. 
Bandeja superior em 
aço inox. Reservatório 
de água em aço inox 
com serpentina interna 
estanhada evitando a 
contaminação na água. 
Filtro com elemento 
filtrante de polipropileno 
para retenção de 
resíduos e impurezas 
da água. Volume do 
reservatório: 3,5 litros 
Capacidade frigorífica: 
5,2 L/H. Pressão 
hidráulica máxima de 
funcionamento: 4,0 
KGF/CM². 
Daevidamente 
instalado. Garantia de 
12 meses 

3,00 un    

14 2 BEBEDOURO 
COLUNA PARA 
USO EM PISO 

tipo Coluna, com modo 
água Natural e gelada, 
que suporte garrafão de 
20 litros, Alimentação 
220 Volts, com garantia 
de no mínimo 1 ano  

1,00 un    

14 3 geladeira 400lts /Refrigerador Frost Free 
duplex 2 Portas, - 400 

1,00 un    
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Litros , (346 litros do 
refrigerador e 113 litros 
do congelador), 220 
volt, Dimensões 
aproximadas do produto 
–cm (AxLxP) 
193x70,5x76cm,pratelei
ras de vidro temperado 
e reguláveis, iluminação 
interna, alarme de porta 
aberta, controle de 
temperatura, branco. 
Garantia mínima de 12 
meses.  

Valor Total do Lote XIV R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XV 
 

15 1 FORNO 
ELÉTRICO  

Fischer Hot Grill, 44 
Litros, Branco. 
Características. Modelo: 
Hot Grill. Cor: Branco. 
Capacidade: 44 Litros. 
Funções: Assa, gratina, 
aquece e doura. 
Especificações: Timer 0 
a 2 horas com aviso 
sonoro; Pés anti-
derrapantes; 
Resistências blindadas; 
Vidro serigrafado; Luz 
piloto - indica quando o 
forno está ligado; Grade 
cromada - removível; 
Frontal em 
termoplástico; Corpo 
externo em aço pintado; 
Corpo interno em aço; 
Termostato de 80ºC a 
320ºC; Controle 
automático da 
temperatura; 
Isolamento térmico total 
em alumínio; Abertura 
lateral da porta. 
Alimentação: Modelo 
220V: 10537-13368. 
Tensão: 127V - 220V. 
Potência: 1750 Watts. 
Frequência: 60 Hz. 
Dimensões: Tamanho 
interno (AxLxP): 26,7 x 

1,00 un    



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 34 

39,2 x 42,5 cm. 
Tamanho externo 
(AxLxP): 36 x 57,7 x 49 
cm. Peso aproximado: 
12,5 Kg. Garantia 
mínima de 12 meses. 

15 2 FORNO MICRO-
ONDAS COM 
CAPACIDADE 
MÍNIMA PARA 
30 LITROS  

Com capacidade 
mínima  para 30 litros, 
cor branca . Display 
Digital. prato giratório, 
prato, diâmetro do prato 
de 315,  Consumo de 
energia A (Procel). 
Funções:; 
Desodorizado; 8 
receitas pré-
programadas ;Auto 
descongelamento; 
Função Mudo; 
Adicionar 30 seg; 
Relógio; Trava de 
segurança eletrônica, 
com puxador para 
abertura do micro-
ondas. Potência mínima 
de 900W, voltagem 
220V. Incluso prato. 
Dimensões: altura 33 
cm, Largura 53 cm 
Comprimento 42 cm. 
Garantia mínima de 12 
meses  

2,00 un    

15 3 CHALEIRA 
ELÉTRICA 1,7 
LITROS  

Preto.  
Material/Composição: 
Jarra em plástico. 
Capacidade máxima: 
1,7 litros; Ferve 1 litro 
de água em 5 minutos; 
Jarra sem fio: fácil de 
servir; Desligamento 
automático; Porta-
cordão; Ideal para o 
preparo de chá, café 
instantâneo, capuccino, 
mamadeira, etc; Base 
destacável; Interruptor 
com indicador luminoso 
de funcionamento; 
Sistema de proteção 
contra 
superaquecimento e 
funcionamento a seco;  
Potência (w)  1200W , 
Consumo (Kw/h)  

3,00 un    
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1,15kw/h  Conteúdo da 
embalagem  1 Chaleira, 
Folheto de instrução, 
Mini folder e certificado 
de garantia. Garantia de 
12 meses.  

15 4 CAFETEIRA 
ELÉTRICA  

1,5 LT 
Material/Composição 
Plástico e aço 
inoxidável, Opções de 
temperatura, modo de 
filtragem,1 Filtro 
Removível. Funções: 
Preparar e Aquecer 
Café Cor: Preto com 
detalhes prata e aço 
escovado, voltagem de 
220v. Conteúdo da 
embalagem: 1 
Cafeteira, 1 Porta Filtro 
e 1 Jarra, Dimensões 
aproximadas do produto 
– 32,8x25,7x18,6cm. 
Garantia:12 meses.  

3,00 un    

15 5 multiprocessador 
de alimentos 

MULTIPROCESSADOR 
DE ALIMENTOS 
Pratico e funcional, o 
tudo em 10 em 1. bate, 
aera, liquidifica, mistura, 
pica, tritura, moe, rala, 
fatia, prepara sucos, 
chantili super  potente. 
Compacto 3 em 1. 
Recipiente de 3,4L. 
Potencia do motor 
1000W . Voltagem :  
220v. Cor: preto. Os 
acessórios são próprios 
para lava-louças e 
consistem em: batedor 
para misturar massas 
leves e pesadas; uma 
faca de corte em aço 
inoxidável para carnes, 
legumes e verduras. 
Garantia de um ano  

3,00 un    

15 6 picador de 
legumes 

/cortador DE LEGUMES 
INDUSTRIAL Cortador , 
picador e amassador de 
legumes para purê; 
confeccionado em 
polipropileno, aço inox e 
alumínio, além de ser 
antiaderente e conta 

3,00 un    
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com ventosas para fixar 
o produto na mesa ou 
bancada, com as 
seguintes dimensões 
(AxLxP) 110x45x48cm. 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

Valor Total do Lote XV R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 

LOTE XVI 
 

16 1 câmara 
fotografica 

Zoom Plus de 60x . 
Estabilizador óptico de 
imagem inteligente . 
Auto foco de alta 
velocidade: garante que 
você não perca o 
momento certo . Smart 
AUTO com 32 modos 
de cena: recurso no 
qual a câmera 
reconhece 32 situações 
de fotografia e faz 
automaticamente os 
ajustes necessários 
para você registrar o 
momento com uma 
linda imagem . Filtros 
criativos . Memória 
expansível por cartões: 
128GB . Velocidade do 
obturador: 1 – 1/2000 
seg. (predefinição de 
fábrica) 15 – 1/2000 
seg. (alcance total - 
varia consoante o modo 
de disparo)  Alcance do 
foco: 4,3 – 129,0 mm 
(equivalente a 35 mm: 
24 – 720 mm) . Modos 
do flash: Auto, Flash 
Manual 
Ligado/Desligado, 
Sincronização Lenta , 
Formato de arquivo: 
.mov, JPEG  
Recursos de áudio: 
PCM Linear (Estéreo) ; 
Outras conexões: USB 
Hi-Speed . Modos de 
cena: Hybrid Auto, 
Creative Shot, SCN 

4,00 un    
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(Smart Auto (32 cenas 
detetadas), P, Retrato, 
Obturador Inteligente 
(Sorriso, Detecção de 
Piscar de Olhos, 
Temporizador de 
Rosto), Sequência de 
Disparos a Alta 
Velocidade (4,0 MP), 
Cenário Noturno Sem 
Tripé, Luz Fraca (4,0 
MP), Efeito Olho de 
Peixe, Efeito Miniatura, 
Efeito de câmara de 
brincar, Monocromático, 
Supervivas, Efeito 
Pôster, Neve, Fogo de 
artifício, Obturador 
lento) . Microfone 
embutido ; Montagem 
de tripé . Idiomas: 
Inglês, alemão, francês, 
neerlandês,dinamarquê
s, finlandês, italiano, 
grego, norueguês, 
português, russo, 
sueco, espanhol, 
ucraniano, polaco, 
checo, húngaro, turco, 
chinês simplificado, 
chinês (tradicional), 
japonês, coreano, 
tailandês, arábico, 
romeno, farsi, hindi, 
malaio, indonésio, 
vietnamita, hebraico 
Alcance do Flash 50 
cm-5,0m. Abertura da 
lente f/3,4-f/5,8 
Tamanho do display 
(LCD) 3,0. Modelo de 
lente que acompanha- 
Grande Angular de 24 
mm. Tipo de visor : 
Somente Tela. 
Reconhecimento de 
Face; Reconhecimento 
de Sorriso 
Zoom óptico 30X; Zoom 
digital 4X; PictBribge. 
Gravação de vídeo- 
com áudio. 
Estabilizador de 
Imagem. Cartão de 
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Memória Compatível 
SD-SDXC-SDHC, 
Acompanha cartão de 
memória. Especificação 
Técnicas: Resolução 
max.de Vídeo 720p. 
Processador de 
imagem DIGI4+ ; Tipo 
de sensor CCD 
Sensibilidade (ISO) ISO 
1600. Tamanhos das 
imagens (pixels) 
16.0MP. Conexões-Mini 
HDMI- PictBridger- 
Saídas A/V. 
Alimentação-Bateria 
Recarregável NB-11LH, 
Cor-Preto. Conteúdo 
da Embalagem: 1 
Câmara Digital- Preta- 
16.0MP;  1 Tampa da 
lente;  1 Alça para 
pulso WS-DC 12; 1 
Bateria NB-11LH;  1 
Cartão de Memória de 
32GB; 01 bolsa para 
guarda e transporte ;  
01 carregador de 
bateria;  1 Guia de 
instruções,  1 
Certificado e garantia. 
Garantia de 12 meses 

16 2 smart tv led 49 ; 4K Ultra HD - 
Conversor Integrado 3 
HDMI 1 USB Wi-Fi Cor: 
Preto Modelo 
49UH6100. Resolução 
Ultra HD 4K 3840 x 
2160.Formato da tela 
Widescreen. Ângulo de 
visão 178º.Diagonal 
visual 123 (cm). Ajustes 
do formato de tela 16:9 
/ Just scan / Definir por 
Programa / 4:3 / Zoom / 
Cinema Zoom 1. 
Conversor Digital DTV. 
– Miracast, WiDi, 
Processador - Quad 
Core;  Wi-Fi, Time 
Machine II, com o uso 
de um pen drive ou HD 
externo; Magic Mobile 
Connection, Multi View. 

1,00 un    
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Largura 110,8 cm. 
Altura 69,6 cm. 
Profundidade 20,9 cm. 
Garantia mínima de 12 
meses  

16 3 som portatil com CD player MP3, 
rádio  FM/AM, entrada 
USB e auxiliar de áudio. 
Com  4W  de Potência 
RMS. conta com display 
digital e opera com 
reforço de graves, além 
de contar com entrada 
auxiliar de áudio 
estéreo que permite 
reproduzir músicas 
direto de seu MP3 ou 
MP4 Player. Reproduz 
CD, CD-R/RW, MP3, 
WMA; Entrada USB; 
Entrada auxiliar de 
áudio estéreo; Display 
digital; Rádio AM/ FM 
estéreo; Funções 
PROGRAM, REPEAT, 
RANDOM; Modo 
STANDBY; Antena 
telescópica; Alça frontal 
para transporte; 
Funcionamento AC/DC. 
Cor branca. Itens 
inclusos: Cabo de 
alimentação, manual e 
certificado de garantia. 
Garantia mínima de 06 
meses 

4,00 un    

Valor Total do Lote XVI R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XVII 
 

17 1 ESTANTE DE 
AÇO 

Metálicas Estrutura em 
aço inox ou pintura 
epóxi; altura mínima 
entre prateleiras de 
50mm; altura útil entre 4 
prateleiras com 
distribuição uniforme de 
450mm. Chapa em aço 
nº26. Devidamente 
instalada. Garantia 
mínima de 06 meses  

5,00 un    

17 2 conjunto sem encosto compõe 18,00 cj    
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refeitório 01 mesa com tampo 
medindo: 1,91×0,55cm, 
em mdf  18mm, 
revestido em fórmica 
com acabamento das 
bordas em perfil de pvc 
colado com cola 
hotmelt. Estrutura em 
tubo de aço 
30×30,pintado com tinta 
epóxi a pó. Altura: 
79cm. Acompanha 02 
bancos com assento 
medindo: 1,91×30 em 
mdf  18mm, assento 
revestido em fórmica 
com acabamento em 
perfil de pvc colado com 
cola hotmelt. Estrutura 
em tubo de aço 30×30, 
pintado com tinta epóxi 
a pó. Altura: 45cm. 
Devidamente instalada. 
Garantia de 12 meses . 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

Valor Total do Lote XVII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XVIII 
 

18 1 Kit pirâmide 
nutricional  

Tridimensional de 
Acrílico Grande 
completa, desmontável 
com  dimensões: 50 x 
50 x 60 cm, apresenta 
abertura para manuseio 
dos alimentos e com 
prateleiras removíveis; 
baseada na nova 
Pirâmide Alimentar 
Brasileira com as 
réplicas dos alimentos 
em tamanho natural (28 
peças), com os 
seguintes grupos 
alimentares:  cereais, 
pães, tubérculos e 
massas - carboidratos 
com8  replicas - Frutas, 
verduras e legumes - 
Vitaminas/Minerais ) 7 

1,00 kit    
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replicas;  carnes, ovos, 
leguminosas, leites – 
Proteínas 9 replicas; 
gorduras, óleos, 
açúcares e doces - - 
Calorias vazias 4 
replicas, no kit deve 
conter também CD com 
Tabela Nutricional dos 
Alimentos, Artigos 
sobre Alimentação 
Saudável e Tabela 
Brasileira de 
Composição de 
Alimentos (TACO). 
Estojo de Valores de 
Nutrientes - 
Carboidrato, Fibra, 
Lipídeo e Sódio 
(Contêm 40 frascos 
com os nutrientes 
referentes aos 
alimentos da Pirâmide). 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

Valor Total do Lote XVIII R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 
 

LOTE XIX 
 

19 1 TERMOMETRO Digital Tipo Espeto, 
com haste em aço 
inoxidável e display de 
cristal 
líquido,termômetro. 
Escala: -50°C a 
+300°C. Resolução: 
1°C. Precisão: ±1°C. 
Dimensões do corpo: 
9cm. Dimensões da 
haste: 15cm / aço 
inoxcom terminal 
pontiagudo. 
Termômetro portátil, 
alarme e a prova 
d’água.  

3,00 un    

Valor Total do Lote XIX R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 
 

LOTE XX 
 

20 1 Cadeira lavatória com cuba, acompanha 1,00 un    
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protetor de pescoço. 
Frascos para xampu e 
condicionador embutido 
na cuba (removíveis). 
Acompanha aquecedor 
de água, com 
mangueira e  ducha 
para lavatório. 
Capacidade 150kg. 
Medidas: altura 95cm, 
largura 116cm, 
comprimentos 53cm. 
Polímero injetado, 
acento cor preto. 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

20 2 mesa manicuri com tampo em MDF, 
com duas gavetas para 
material, com dois 
recipientes plásticos 
embutidos na mesa e 
removíveis. Estrutura 
de ferro quadrado, 
pintura eletrostática. 
Com dimensões de 72c 
de altura, 74cm de 
comprimentos  e 30cm 
de profundidade 
IMAGEM 
ILUSTRATIVA ANEXO 
VI 

1,00 un    

Valor Total do Lote XX R$__________________________(_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________) 

 
 
 

 
 
 
Valor Total da Proposta R$_______________________(__________________________________ 
________________________________________________________________________________). 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas 
com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos que os itens ofertados atendem à todas as especificações descritas no edital. 
Esta proposta somente terá validade se entregue juntamente com o arquivo  auto cotação 
(Cetil) em CD ROm  ou pen drive.  
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 dias 
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 PRAZO DE ENTREGA: 12 meses 
 
 
 
 
_____________________________________ 
   LOCAL E  DATA 

 
 
 
 
 
 
  _________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO II 

 
 
 
 

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº 36/2017 
PROCESSO Nº 68/ 2017 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias,  da Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, 
Esportes e Turismo  e  da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Águas 
Frias para manutenção das atividades e melhorias no ambiente das Secretarias 
ABERTURA DIA 28/09/17 
 
 
 
 
 A ______(nome do licitante)_____________, por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob 
nº __________________, com sede na ____________________, credencia como seu representante 
o Sr. _____(nome e qualificação)___________, para em seu nome participar do certame em epígrafe, 
conferindo-lhe poderes especialmente para formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os 
demais atos inerentes ao pregão, na sessão pública de julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 
10.520/2002.  
 
 

_____________, em ____ de ______ 2017. 
 
 

 
____________________________________________ 

                              Carimbo e Assinatura do Credenciante 
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ANEXO III 
 
 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

PREGÃO Nº 36/2017 
PROCESSO Nº 68/2017 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias,  da Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, 
Esportes e Turismo  e  da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Águas 
Frias para manutenção das atividades e melhorias no ambiente das Secretarias 
 

 
 
 

 A ________(nome do licitante)____________, por seu representante legal, inscrita no CNPJ 
sob nº _______, com sede à ___________________________________, nos termos do artigo 4º, 
VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos 
da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe. 
 
 
  
  

_____________, em ____ de ______ 2017. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. xxxxx/2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2017  

PPRREEGGÃÃOO  NNºº  3366//  22001177  
PROCESSO Nº 68/2017  

 
 

 
As xxxxxx HORAS do dia xxxxxx, na sala de licitações da Prefeitura de AGUAS FRIAS, localizada na  
RUA SETE DE SETEMBRO, 512, centro, AGUAS FRIAS– SC, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal Sr. RICARDO ROLIM DE MOURA   no uso de suas atribuições e, de acordo com a 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
Decreto Municipal nº043/2009 e, as demais normas aplicáveis, de acordo com o resultado da 
classificação  das propostas apresentadas no PROCESSO 68/2017, MODALIDADE Pregão PARA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2017 por deliberação do Pregoeiro(a), homologada pela autoridade 
competente e publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura e no site Oficial do Município de AGUAS 
FRIAS - SC em xxxxxxx, RESOLVE: registrar o(s) preço(s) para  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias,  da 
Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, Esportes e Turismo  e  da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Águas Frias para manutenção das atividades e melhorias no 
ambiente das Secretarias, oferecido(s) pela (s) Empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) por item, observadas as condições do  Edital que integra este instrumento de registro : 
 

Nome CNPJ Endereço CEP 

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxx 

 
A empresa _____________________, representado neste ato pelo Sr (a).,_________________ , 
portador(a) do CPF nº _________________ , cuja proposta foi classificada em 1º lugar para os itens 
do objeto desta Ata e no certame acima numerado, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1.Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS para  AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 
Águas Frias,  da Secretaria Municipal  de Educação, Cultura, Esportes e Turismo  e  da Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Município de Águas Frias para manutenção das atividades e 
melhorias no ambiente das Secretarias, conforme lotes abaixo: 
 

LOTE ITEM QUANT EESSPPEECCIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  UNITÁRIO 

xxx xxx xxx xxx xxx 

     

 

VALOR TOTAL REGISTRADO NA ATA xxxx 

 
1.2. As quantidades constantes do subitem 1.1 são estimativas para o período de 12 meses, podendo 
variar para mais ou para menos, de acordo com a demanda, não se obrigando a PREFEITURA à 
aquisição total.  
 
1.3 – A DETENTORA DA ATA  entregará os materiais equipamentos  devidamente instalados nos 
locais indicados pelas Secretarias solicitantes e fornecerá garantia dos materiais e equipamentos  em 
conformidade com o Edital. 
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1.4. O plugues dos itens solicitados deverão ser em conformidade com o padrão brasileiro. 
 
1.5. A garantia deverá ser em conformidade com o especificado no item. Se não estiver 
especificado a garantia a mesma será de acordo com a lei de direito do consumidor.  
 
1.6. No preços dos itens já deverá estar incluso  a instalação e os cabos necessários para o 
perfeito funcionamento dos equipamentos.  
 
1.7. A DETENTORA DA ATA  deverá possuir conta nas Agências do Banco do Brasil ou possuir 
sistema de geração de boletos. 
 
1.8. Da Entrega dos Materiais e Equipamentos: 
 
1.8.1. As entregas deverão ser realizadas conforme a quantidade solicitada pelo Município, no, 
prazo de até 20 (vinte) dias consecutivos a contar da emissão do pedido de empenho que será 
enviado via e-mail (no e-mail informado na proposta pela licitante).  
 
1.9 Emissão das  Notas Fiscais: 
 
1.9.1. Para cada pedido de empenho deverá ser emitida uma nota fiscal 
 
1.9.2. A nota fiscal deverá ser emitida em nome de: 

1.9.2.1. Fundo Municipal de Saúde:  A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em nome 

do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias  CNPJ 11.300.021/0001-49 Rua Maria 

Gotardo Galon, 349, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser 

encaminhada para o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com 

extensão XML e PDF, sob pena de retenção de pagamentos. 

1.9.2.2. Paras as demais secretarias: A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em 
nome do Município de  Águas Frias CNPJ 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 
512, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser encaminhada para 
o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF, 
sob pena de retenção de pagamentos. 
 
1.10. A entrega dos materiais pela licitante vencedora deverá ser entregue nos seguintes 
horários: Período Matutino: 07:30 às 09:00 e no período vespertino  das 13:00 até às 14:30 de 
segunda a sexta-feira, para tempo hábil para conferência dos itens pela Secretaria. 
 
1.11. Os materiais deverão ser entregues nas respectivas embalagens ou acondicionados em 
caixas para que não fiquem amassados ou  danificados e separados por pedido de empenho 
para agilização no ato da entrega e conferência do material.  
 
1.12. Qualquer defeito apresentado no material entregue será realizada a devolução.  
 
1.13. Qualquer defeito ou vício  encontrado no material, independente de já ter assinado nota 
fiscal, será comunicado a licitante  para providência da substituição do mesmo. 
 
2. DO PREÇO 
 
2.1. Os preços dos produtos serão fixos e equivalentes aos de mercado na data da proposta. 
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2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão-de-obra 
e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital. 
 
3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A PRESENTE Ata de Registro de Preços terá validade 12 meses a partir da sua assinatura, ou 
até que se esgote o valor total, sendo o que ocorrer primeiro. 
 
3.2. A existência de preços registrados não obriga  o MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS a firmar as 
contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de 
contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, 
assegurando-se ao beneficiário do Registro preferência em igualdade de condições. 
 
4. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA 
 
4.1. A administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação caberá ao Setor de 
Licitações do MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS.  
 
5. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
5.1. A empresa com preços registrados, passará a ser denominada detentora da Ata de Registro de 
preços, após a assinatura desta; 
 
5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de 
Empenho ou instrumento equivalente. 
 
5.2.1. A celebração do compromisso de fornecimento se dará com a assinatura da Ata e pelo 
recebimento ou retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente pela detentora da 
Ata. Após a solicitação a detentora da Ata terá o prazo de 20 (vinte) dias consecutivos para 
entregar o objeto licitado. 
 
5.3. A detentora será obrigada a fornecer a quantidade prevista na Ata, acrescida de até 25% (vinte e 
cinco por cento), se solicitado pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS e o não cumprimento desta 
imposição durante o prazo de vigência do Registro de Preços, acarretará sanções administrativas. 
 
5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de 
Empenho ou Ordem de Fornecimento.  
 
5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor 
estimado. 
 
5.5.1. Havendo necessidade de aumentar as quantidades, será comunicado ao detentor com 
antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias.  
 
5.5.2. Se a detentora da Ata não puder fornecer o produto solicitado, ou o quantitativo total 
requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de Licitações, por escrito, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do Empenho ou da Ordem de 
Fornecimento. 
 
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão à conta das dotações expressamente 
consignadas no orçamento – programa para 2.017. 
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7. DOS PAGAMENTOS 
 

7.1. Considerando-se o recebimento definitivo de cada entrega, o MUNICÍPIO DE ÁGUAS 
FRIAS efetuará o pagamento à DETENTORA, em  Até 30 (trinta) dias, após entrega e aceitação dos 

equipamentos/materiais e apresentação  da Nota Fiscal / Fatura contendo o número do Empenho a 
que se refere e o termo de recebimento, ao Setor de Compras.  
 
7.2. A Nota Fiscal / Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao detentor, para retificação 
ou substituição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 7.1, a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
7.3. A nota fiscal deverá ser emitida em nome de: 

7.3.1. Fundo Municipal de Saúde:  A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em nome do 

Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias  CNPJ 11.300.021/0001-49 Rua Maria 

Gotardo Galon, 349, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser 

encaminhada para o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com 

extensão XML e PDF, sob pena de retenção de pagamentos. 

7.3.2. Paras as demais secretarias: A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida em 
nome do Município de  Águas Frias CNPJ 95.990.180/0001-02 Rua Sete de Setembro, 
512, centro, Águas Frias -SC, CEP 89.843-000. A mesma deverá ser encaminhada para 
o e-mail: contabilidade@aguasfrias.sc.gov.br, nos arquivos com extensão XML e PDF, 
sob pena de retenção de pagamentos. 
 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
8.1. O Secretário  Municipal  responsável  pela  Secretaria Solicitante da Prefeitura procederá à 
análise da entrega dos produtos, para contatar sua quantidade e qualidade, e se atendem à finalidade 
que deles, naturalmente, se espera, emitindo termos de recebimento e aprovação (liquidação). 
 
8.2. Entende-se como Fiscal da Ata de Registro de Preços os Servidores /Funcionários devidamente 
designados para acompanhamento da execução do presente termo. 
 
8.3. Todas as ocorrências que vierem a prejudicar o andamento da presente Ata, deverão ser 
comunicadas imediatamente e por escrito, à Secretaria de Administração e Planejamento que 
procederá a abertura de processo competente. 
 
8.3.1. Antes de comunicar à Secretaria de Administração e Planejamento, o servidor designado 
poderá, primeiramente, comunicar oficialmente a empresa sobre o problema ocorrido, determinando o 
prazo para a defesa. Findo esse prazo, com ou sem êxito na resposta, enviará, então, tal 
comunicação ao DJM (Departamento Jurídico do Município).  
 
8.4. Constatando-se o recebimento pelo Fiscal, o MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS efetuará o 
pagamento à empresa registrada em Ata, em  Até 30 (trinta) dias, após entrega e aceitação dos 
equipamentos/materiais após o recebimento definitivo, mediante a apresentação e aceitação da Nota 
Fiscal / Fatura, contendo o número do Empenho a que se refere e assinatura do responsável pelo 
recebimento. 
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8.5. O pagamento somente se dará após o recebimento definitivo, atestado na Nota Fiscal / Fatura 
pelo responsável, para os procedimentos que culminam no pagamento à empresa registrada em Ata. 
 
8.6. A empresa registrada em Ata deverá manter-se regular junto aos órgãos elencados no subitem 
anterior e manter as mesmas condições habilitatórias deste certame, sob pena de retenção do 
pagamento e/ou rescisão contratual. 
 
8.7. Havendo erro na Nota Fiscal / Fatura ou outra circunstância de responsabilidade da EMPRESA 
detentora da Ata que desaprove a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento 
sustado até que sejam providenciadas as medidas saneadoras necessárias. 
 
8.8. Caso haja desequilíbrio econômico-financeiro, poderá haver revisão na ATA desde que, ocorram 
fatos inéditos que reflitam diretamente nas condições pactuadas, ou seja, a revisão contratual deverá 
ser baseada em acontecimento imprevisível e inevitável, ou se previsível, de conseqüências 
incalculáveis. A álea ordinária, que implica um encargo previsível ou suportável, por si só, não 
autoriza a revisão contratual. A revisão contratual deverá ser comprovada pela DETENTORA DA ATA  
através de documentos e fundamentação legal formal, podendo a mesma ser deferida após anuência 
da Prefeitura Municipal de Águas Frias.  
 
8.9. O valor total estimado desta Ata poderá ser utilizado integralmente ou não, conforme a 
necessidade da Prefeitura Municipal de Águas Frias. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
9.1. Os materiais  serão fornecidos de acordo com as requisições encaminhadas pela Administração 
Municipal devidamente assinada pelo servidor responsável. 
 
9.2. A entrega dos produtos deverá ser efetuada sempre que solicitada, e não serão tolerados atrasos 
sem justificativas prévias. 
 
9.3. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de 
Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data da 
convocação, o MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS convocará a empresa com preço registrado em 
segundo lugar, para efetuar o fornecimento, ao preço do primeiro classificado, e assim por diante 
quanto às demais detentoras, sendo aplicadas às faltosas as penalidades descritas no item 10. 
 
9.3.1. Será dado como retirada / recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada 
via fac-simile. 
 
9.4. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues de acordo com as Ordem de 
Fornecimento para cada a qual será emitido o Cupom Fiscal, e posterior emissão de Nota Fiscal  de 
acordo com a Nota de Empenho, constando o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o 
valor unitário, a quantidade, o valor total, além das demais exigências legais. 
 
9.5. Cada fornecimento somente será considerado concluído mediante a emissão de Termo de 
Recebimento Definitivo (liquidação). 
 
9.6. O prazo para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo (liquidação) será de até 10 (dez) 
dias, contados do recebimento provisório. 
 
9.7.1. O recebimento definitivo do objeto desta Ata, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, 
dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser 
constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos produtos fornecidos. 
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10. DAS SANÇÕES 
 
10.1. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado, implica no pagamento de multa de 1% 
(um por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela 
em atraso ou da nota de empenho, isentando em conseqüência o MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS de 
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso. 
 
10.2 Havendo atraso de pagamento, pagará o MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS à detentora multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor da 
parcela em atraso. 
 
10.3 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica 
no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da parcela inexecutada ou 
executada em desacordo.  
 
10.4 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou da nota 
de empenho.  
 
10.5 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de 
Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 
 
10.6 A aplicação de multa, a ser determinada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, após regular 
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de 
aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02 e alterações.  
 
 
Parágrafo Primeiro: As penalidades poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, nos 
termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93. 

 
Parágrafo Segundo: Na aplicação dessas penalidades serão admitidos os recursos previstos em lei, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 
Parágrafo Terceiro: Além das penalidades acima citadas a DETENTORA DA ATA ficará sujeita ao 
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 
 
11. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
11.1 Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 
 
11.1.1. Pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, quando: 
 
I - a detentora descumprir as condições da ata de registro de preços; 
 
a) Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada a defesa prévia 
do interesse e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhes franqueada vista ao processo. 
 
b) “Quem 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 ficará, impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf ou nos sistemas de 
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos”. 
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II - a detentora não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 
 
III - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato de fornecimento; 
 
IV - em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; 
 
V - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver 
acordo quanto à sua atualização:  
 
VI - por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 
 
11.1.2 Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: 
 
I - os preços registrados se apresentarem inferiores aos praticados no mercado, e não houver acordo 
quanto à sua atualização; 
 
II - comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 
 
11.2. Nas hipóteses previstas no subitem 11.1.1, a comunicação do cancelamento de preço 
registrado será publicada no Jornal Oficial do Estado de Santa Catarina juntando-se o comprovante 
ao expediente que deu origem ao registro. 
 
11.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de 
requerimento a ser protocolado no Setor de Compras e Licitações, de segunda à sexta feira em 
horário normal de expediente.  
 
11.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções 
administrativas previstas na presente, sendo assegurado à mesma o contraditório e a ampla defesa. 
 
11.4. Cancelada a Ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação 
imediatamente subseqüente, se registrado mais de um preço, para fornecer ao preço do primeiro 
classificado.  
 
11.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS, a empresa 
detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 
 
11.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação 
será feita através do Quadro de Avisos e/ou no site Oficial do Município, www.aguasfrias.sc.gov.br, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 
 
12. DA PUBLICIDADE 
 
12.1 A Ata de Registro de Preços  e suas alterações, se houver, será publicada no órgão oficial de 
divulgação do Município. 
 
13. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
13.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados 
poderão ser revistos, a qualquer tempo.  
 
13.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por 
iniciativa do MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS ou mediante solicitação da empresa detentora, desde 
que apresentadas as devidas justificativas.  

http://www.aguasfrias.sc.gov.br/
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13.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no 
mercado. 
 
13.3. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao 
PREFEITO, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 
ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos 
seguintes documentos: 
 
I - Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços 
originalmente registrados devidamente assinada sobre carimbo da empresa; 
 
II - Cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço. 
 
13.4. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico-
financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.  
 
13.4.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do 
processo de revisão de preço. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Integram esta Ata,o Edital  e os  preços registrados no certame licitatório.  
 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e 
alterações posteriores vigentes, consolidada com a  Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,  Decreto 
Municipal nº 045/2007 e Decreto Municipal nº043/2009, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais de Direito. 
 
15. DO FORO  
 
15. Fica eleito o foro da comarca de Coronel Freitas - SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 
originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam 
traduzir. 
 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme , foi o presente instrumento 
lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes. 
 

Águas Frias - SC, em 15/09/17 
 
 
 
 
 

 
 
 

Analisado e Aprovado  
 
 
JHONAS PEZZINI 
OAB/SC 33678 

 
 
 

__________________________ 
RICARDO ROLIM DE  MOURA   
                    Prefeito 
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ANEXO V  
 

TERMO DE REFERÊNCIA E VALORES REFERENCIAIS QUANTITATIVOS 
 

Processo licitatório nº 68/2.017  

 

DADOS DO SOLICITANTE: 

ESTADO DE SANTA CATARINA. 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS  

RUA SETE DE SETEMBRO, 512 

FONE: 49 3332 0019 

 

OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS: 
Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência na aquisição dos materiais em questão, 
através da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo 
licitatório, cujo fator preponderante é o Menor preço - Unitário 

 
 JUSTIFICATIVA DA LICITAÇÃO: 
 A presente licitação justifica-se pela necessidade de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 
para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Águas Frias,  da Secretaria Municipal  de 
Educação, Cultura, Esportes e Turismo  e  da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de 
Águas Frias para manutenção das atividades e melhorias no ambiente das Secretarias 
 
OBJETO: 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
LOCAL, DATA, HORA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 
Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até o dia  28/09/2017 
as 08:00horas no setor de licitações  do município de Águas Frias - SC. 
 
HABILITAÇÃO: 
Serão exigidos para a habilitação no processo licitatório os seguintes documentos: 
 

CERTIDÃO NEGATIVA FGTS 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA FEDERAL 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA ESTADUAL 

CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO ART. 7º, XXXIII C. FEDERAL. 
 
PROPOSTA 
Serão desclassificadas as propostas que descumprirem o estabelecido no edital. 
 
JULGAMENTO 
O julgamento no processo será o de Menor preço - Unitário. 
 

VALOR ESTIMADO 
 A estimativa da aquisição é de aproximadamente de R$90.467,96 (noventa mil quatrocentos e 
sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) 
 
 
 



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 55 

 
A ESTIMATIVA DE VALOR REFERE-SE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO 
 

Especificação 

(do material) 

Descrição do objeto  Un Valor Máximo 

Unitário 

Aparelho de laser e canete 904NM Infravermelho: Voltagem: Bivolt (automático) 

Registro na Anvisa: 80212480005; Potência de entrada: 

20VA; Modo de emissão: contínuo - pulsado; 

Frequência do modo pulsado: 5 a 5000Hz; Frequência 

do modo nogier: 1,14 a 18688Hz; Dosimetria 

programada: 0,5 a 50 Joules; Temporizador: 1 a 60 

minutos; Sensibilidade: 10 níveis; Sistemas de 

fornecimento de feixes: diodo laser; Óculos de proteção 

contra radiação laser: Comprimento de onda: 470nm, 

617nm, 658nm, 830nm e 904nm; 01 CD. Com manual 

de instruções; 01 Cabo de força 2x1; 01 Óculos de 

proteção para radiação laser (operador); Caneta Laser 

904  

un 2.580,7500 

Avental DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE - 

avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide 

- uso profissional - tamanho 60X90 com 0,25mm pb - 

acabamento em nylon ou acabamento em polikroy 

(corino especial) com 06 opções de cores  

un 448,9000 

bomba A VÁCUO: Desenvolvida para atender ate 02 

consultórios odontológicos. Semisseca. Baixo ruído. 

Bivolt, com chave seletora. Equipamento totalmente 

desenvolvido e produzido no Brasil. Motor Weg. 

Conjunto de vácuo em nylon de alta resistência. Design 

clean, moderno e compacto, facilita a limpeza. Filtro de 

resíduos na entrada de sucção. Comando com 

acionamento eletrônico. Proteção no eixo central do 

motor. Carenagem em poliestireno (PS). Peso Bruto: 

13kg. Peso Líquido: 12,5kg. Dimensões Externas: 

23,2x23,5x34cm. Frequência: 60 Hz. Consumo de 

Água: 0,08 l/min. Potência: 250W - 1/3 CV. Consumo 

de E  

un 3.137,6300 

CENTRIFUGA clínica para rotina laboratorial, com tampa reforçada, 

com dispositivo que não permite o funcionamento com 

a tampa aberta. Com pés de borracha tipo ventosa, rotor 

de ângulo fixo, com capacidade para 12 tubos de 15ml, 

velocidade ajustável até 4.000RPM  

un 1.684,9200 

balança ANALÓGICA – Balança pessoal mecânica com 

capacidade para até 130 kG e divisão de 1Kg. Fácil 

visualização. Com plataforma anti-derrapante 

emborrachada. Dimensões 30x4x30cm, peso 2,3kg  

un 51,3112 

Esfigmanômetro aneroide para obesos. Braçadeira com manguito em 

PVC (circunferência de 35 até 51cm);Braçadeira grande 

em Nylon com fecho de velcro na cor azul marinho.  

un 94,5900 

PHmetro de Bolso com Compensação Automática Temperatura - 

Faixa de Medição 0,0-14,0 - Modelo compacto; 

Compensação de Temperatura no Visor; Eletrodo 

Fixo,Para Soluções Aquosas com Faixa de medição do 

pH de 0,0 a 14,0 Resistente a jateamentos de água  

un 340,6600 

gazebo ARTICULADO – 3x3mt, cobertura 100% poliéster, pés un 365,7700 
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em alumínio, estrutura sanfonada. A montagem é super 

fácil e rápida, sendo feita em aproximadamente 1 

minuto. Cor azul. Sistema de fixação com cordinhas  

Maçarico Portátil, de fácil manuseio ideal para pequenos serviços, 

Bico com ignição automática Ajuste manual de chama-, 

que acompanhe no mínimo 04  refis .( programa da 

dengue tem que flambar as armadilhas com maçarico 

cada vez que da positiva)  

un 78,4200 

AR CONDICIONADO Split Quente/frio 12.000 BTUS Possui filtro de ar anti-

bactéria, anti-fungo .Controle de temperatura. Controle 

de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático).  

Controle remoto com display de cristal líquido.  

Compressor rotativo. Classe "A" em eficiência 

energética.  Fácil limpeza do painel e filtro. 

Alimentação (volts)220v. Corrente Elétrica de 

Refrigeração (amperes)7.8. Eficiência Energética EER 

(W/W)3.21. Potência de Refrigeração (W)1.644. Ciclo 

QUENTE/FRIO. Vazão de ar (m³/h)800. Gás 

Refrigerante R22.Garantia de 12 meses. Devidamente 

instalado  

un 2.394,5500 

AR CONDICIONADO 

SPLIT QUENTE/FRIO 

Necessita religar automaticamente após queda de 

energia. Contendo uma unidade interna e outra externa. 

Devidamente instalado  

un 2.394,5500 

AR CONDICIONADO 

18000 BTUS SPLIT 

QUENTE/FRIO 

SPLIT INVERTER QUENTE/FRIO 18.000 BTUS 

Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungo .Controle de 

temperatura. Controle de Ventilação (Auto, Médio, 

Baixo e Automático).  Controle remoto com display de 

cristal líquido. Modo de operação: Cool, Dry, Fan, Heat 

e Feel. Compressor rotativo. Classe "A" em eficiência 

energética.  Fácil limpeza do painel e filtro. 

Alimentação (volts)220v. Corrente Elétrica de 

Refrigeração (amperes)7.8. Eficiência Energética EER 

(W/W)3.21. Potência de Refrigeração (W)1.644. Ciclo 

QUENTE/FRIO. Vazão de ar (m³/h)800. Gás 

Refrigerante R22. Classificação Energética (INMETRO  

un 2.775,8300 

QUADRO BRANCO De parede para sala de aula na cor branco medindo 

90x120 com espessura de 3 centímetro moldura em 

alumínio de 3,5 centímetro de largura Composição 

chapa: fibra de PVC brilhante. Suporte para apagador 

também em alumínio. Devidamente instalado. Garantia 

de 06 meses  

un 154,6100 

ARMÁRIO SOB 

MEDIDA  

sob medida Armário medindo 1.32m comprimento x 

2m altura x 48cm profundidade. Duas portas com 

chave, 4 gavetas embutidas com corrediças 

telescópicas, puxadores em alumínio; Produto 100% 

MDF BP. COR: A definir pelo contratante. 

Devidamente instalado  

un 699,6600 

ARMARIO EM MDF Confeccionada em MDF de no mínimo 18mm na cor , 

nogueira boreal, com 02 portas com chaves nas 02 

portas. Portas  com dimensões de 1,70x1,00x0,45 

m(AxCXP). Com  03 prateleiras internas  com 

espessura mínima de 18mm  cada, com uma distância 

(altura) de 42cm entre cada prateleira .. O armário terá  

divisória interna  na altura do armário  para reforçar o 

un 336,2700 
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mesmo . Com puxadores em aço escovado com 

comprimento mínimo de 17cm . MDF Madeirado é 

fabricado a partir da chapa crua (sem revestimento), 

sendo adicionado um revestimento melamínico de baixa 

pressão que, ao final do processo, confere ao painel  

ARMARIO MULTIUSO TRÍPLEX Para uso permanente em sala de aula de 

Altura: 146 cm. Cor: branco. Profundidade:  45 cm. 

Possui  08 Prateleiras, 03 portas, largura de 119 cm, 

material do Puxador é de Plástico Cromado, material 

Principal é MDF E MDP com sistema de Montagem 

com parafuso, Cavilha, Girofix de Dobradiça metálica, 

pezinhos e suporta até 80 Kg. Devidamente instalado. 

Garantia de 06 meses  

un 475,7200 

ARMARIO VESTIARIO Armário padrão guarda volumes de aço – 4 portas; 

fabricado em chapa galvanizada – NBR 7008 – 

resistente a corrosão; pintura antimicrobiana e 

bactericida (nanotecnologia); livre de arestas cortantes 

(hands cut free); dobradiças reforçadas com 5 travas; 

com ventilação e fechadura nas portas; pés e base 

elevadas do piso. Devidamente instalado. Garantia de 

06 meses  

un 430,0700 

LAVADORA DE ALTA 

PRESSÃO (LAVA JATO) 

2600PSI  é um equipamento compacto e robusto, possui 

alça prática e rodas grandes e largas facilitando o 

transporte, além de espaço para armazenamento de 

acessórios protegido por uma rede. A Lavadora também 

acompanha aplicador de detergente, que garante uma 

limpeza eficaz e muito mais prática ao utilizar 

detergente.  

un 893,9600 

MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT- A camada interna em PVC 

com borracha nitrílica, a intermediária em poliéster 

trançado e a externa em PVC com borracha nitrílica. 

Mangueira extra flex de 1/2", engates rápidos e 

esguicho  

un 62,4500 

MANGUEIRA PLASTICA PRETA 3/4  TUBO IRRIGAÇAO 

Mangueira Plástica Preta para água (baixa pressão). 

Dimensão: 1,5mm (parede) x 3/4" (bitola) x 100m 

(comprimento)  

un 101,8100 

BACIA  PLÁSTICA REDONDA 10L MULTIUSO COM 

TAMPA  Material: Plástico. Ótimo acabamento e 

resistência; Hermético, seguro e fácil de manusear. 

DIMENSÕES: Altura: 21,00 cm; Largura: 36,00 cm; 

Profundidade: 36,00 cm; Peso (kg): 0,830.  

un 37,9300 

BACIA INOX GRANDE COM TAMPA em inox também. 

Capacidade: 16 Litros; Material: Aço Inox. OBS: 

Garantia de 3 Meses; Contra todos os defeitos de 

fabricação. Medidas: Diâmetro: 38 cm; Profundidade: 9 

cm.  

un 193,3100 

CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA com tampa . Fechamento com 

trava, Capacidade  29 litros. Dimensões 28,0 x 32,6 x 

45,7 mm. Plástico Transparente.  

un 56,8300 

CANECA  DE INOX Material aço inoxidável, inquebrável, não 

enferruja, Dimensões: 50 x 63,5 x 83,5mm. Capacidade: 

350ml  

un 7,3200 

ESCORREDOR  profissional em inox Escorredor em Chapa Inox, com un 195,9000 
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capacidade P/80 Pratos nos Andares Superiores e 30 

Copos no Andar Inferior. Uso Profissional, 

equipamento utilizado em cozinha industrial com as 

seguintes dimensões do produto montado(cm): 

Comprimento: 1.000 cm, Largura: 33 cm, Altura: 64 

cm. Garantia mínima de 06 meses  

JARRA PLASTICA com tampa. Capacidade: 3 Litros. Comprimento: 20,5 

cm. Largura:14,3 cm. Altura: 26,2 cm. Tipo de Tampa: 

Removível. Peso Líquido: 210g  

un 18,9900 

BANDEJA DE INOX 

RETANGULAR 

491 x 331mm. Altura(cm)2.20; Peso (kg)0.82; 

Profundidade (cm)49.10; Largura (cm)33.10; Peso 

Líquido (kg)0.82.  

un 81,1500 

PANELA DE PRESSÃO  em aço inox com capacidade de 20 litros, com asa 

ergonômica, cabo reforçado, com presilha metálica do 

cabo, trava de segurança, tampa com  anel de vedação 

de silicone, pegador em material atérmico.  

un 251,2600 

COLHER DE SERVIR  :Utensílio totalmente em aço inox: Comprimento (mm) 

332 Largura (mm):70; Altura (mm):35 Peso s/ 

embalagem :0,13(kg) Peso c/ embalagem (kg):0,13  

un 17,9600 

FACA PARA CARNE  Design moderno e o cabo anatômico de polipropileno é 

texturizado, lâminas de aço inox. Comprimento 

(mm):227. Largura (mm):32. Altura (mm):48. Cor 1: 

branco/prata . Peso s/ embalagem (kg):0,07. Peso c/ 

embalagem (kg):0,09  

un 51,9300 

ABRIDOR DE LATA Composição/Material: Inox; Cor/Acabamento: Inox; 

Utilidade: Abridor de latas; Recomendações de uso: 

Abre latas com facilidade e precisão. Dimensões 

aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 

21x5,5x1,5cm. Peso aproximado da embalagem c/ 

produto – Kg 1,2kg; Garantia do fornecedor: 3 meses. 

Modelo CS-2781.  

un 25,9900 

CHALEIRA  de inox com capacidade de 05 litros. Material: Aço 

Inox. Sem apito.  

un 127,9300 

POTE  rosca redondo 7,6 litros: Medidas do Produto: Altura: 

26 cm. Diâmetro: 23,2 cm. Capacidade volumétrica: 7,6 

Litros. Tampa na cor branca. Pote com tampa rosca, 

muito fácil e prático para abrir. Ideal para o 

armazenamento de alimentos conservando-os sempre 

fresquinhos. Pode ser usado no freezer e microondas. 

Material: plástico polipropileno. Não contém BPA. 

Atóxico.   A transparência do produto permite 

identificar facilmente o alimento dentro do pote  

un 15,9300 

caixa organizadora  com tampa . Fechamento com trava. Capacidade 

20litros. Dimensões 46,7x32,3x17,9 cm. Material: 

plástico transparente.  

un 50,1400 

descascador de legumes em Aço Inox, resistente e durável. Seu formato tipo 

lâmina permite descascar diferentes tipos de legumes de 

forma rápida e prática. Com as seguintes medidas: 

Altura: 2 cm , Largura: 2,5 cm  Comprimento: 19 cm  

un 18,2600 

BOLA Oficial de Vôlei, matrizada, com 16 gomos, 

confeccionada com microfibra. Bola oficial aprovada 

pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB ). 

Tamanho: 65 – 67 cm de diâmetro. Peso: 260 – 280 g. 

Cor: Branca com detalhes verde e azul  

un 74,4200 
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BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO: Bola de borracha nº 8 

utilizada para a iniciação, agilidade e coordenação. 

Características: circunferência – 57/59 cm; Peso – 

250/270 gramas; Acabamento – matrizada; Material – 

borracha; Miolo: Slip system removível e lubrificado; 

Cores: verde, vermelho, amarelo, marrom. 12 unidades 

sendo 03 bolas de cada cor. ex:03 verdes,  03vermelhas 

e 03 azul  

un 30,5900 

ESCADA DE AGILIDADE Cor: Preto/Amarelo. Dimensões: 

Aproximadamente 4,5x0,45 (CxL). Lavável Sim. 

Material: Ela é composta por tiras de nylon e corpo de 

plástico Outros. Distancia entre os degraus: 40cm. Peso: 

600g  

un 80,5600 

CESTA BASQUETE  Tabela de 15 mm. Confeccionada em aglomerado. 

Possui aro trefilado. Rede de Nylon. Medidas da 

Tabela: ( 0,50 x 0,65 ) m. Medidas do Aro: ( 36 cm 

diâmetro ). Medidas da Embalagem: ( 0,65 x 0,52 0,09 ) 

m. Cubagem: ( 0,0304 m³ ). Itens inclusos. 01 Tabela 

50x65cm. 01 Aro . 01 Rede  

un 84,6300 

COLCHONETE  Anti-derrapante, atóxico; Cor: Preto; Dimensões: (C x L 

x A) 90 X 50 X 3cm; Dupla face: Sim Lavável: Sim; 

Material: EVA antiderrapante fácil de transportar e 

guardar. Densidade mínima de 22. Garantia mínima de 

03 meses  

un 47,5900 

Rede de Vôlei  Oficial. Medidas Oficiais 9,50 X 1,00m. Quatro Faixas 

(4 Lonas) sendo uma superior, uma inferior e duas 

laterais. Produto super-reforçado. Fio 2mm em Nylon 

100% polietileno. Produto com durabilidade média e 

resistente a areia da praia e chuva. Com tratamento anti-

UV  

un 226,2600 

APITO DE METAL profissional . O apito vem acompanhado por cordão . 

Embalagem com dois apitos  

pct 13,6400 

bola de borracha  INICIAÇÃO: Bola de borracha nº 10 utilizada para a 

iniciação, agilidade e coordenação. Características: 

circunferência – 57/59 cm; Peso – 250/270 gramas; 

Acabamento – matrizada; Material – borracha; Miolo: 

Slip system removível e lubrificado; Cores: verde, 

vermelho, amarelo, marrom. 12 unidades sendo 03 

bolas de cada cor. ex:03 verdes,  03vermelhas e 03 azul  

un 32,5500 

bola de borracha inicial Bola de borracha nº  12 utilizada para a iniciação, 

agilidade e coordenação. Características: circunferência 

– 57/59 cm; Peso – 250/270 gramas; Acabamento – 

matrizada; Material – borracha; Miolo: Slip system 

removível e lubrificado; Cores: verde, vermelho, 

amarelo, marrom. 12 unidades sendo 03 bolas de cada 

cor. ex:03 verdes,  03vermelhas e 03 azul  

un 35,9300 

cones de sinalização 75cm ideal Para Sinalizações De Trânsito Em Ruas, 

Garagens E Estacionamentos. Produzido Em 

Polietileno, Tendo Maior Resistência. Base Quadrada 

Para Maior Estabilidade. Cor: preto com listras 

amarelas.  

un 25,0100 

conjunto de  cones e barras  Conjunto 08 cones e 04 barras proaction treinamento 

funcional Material: Plástico Resistente Pvc. Peso: 

0,35kg. Extremamente Leve E Portátil. Esse Kit 

cj 149,6900 
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Contém 4 Barras Para Cones Com Furos 80cm de 

Comprimento. Cor: Verde. Dimensões: Cones: 23cm. 

Barras: 80cm.  

Fita Slackine AZUL 15 METROS COM CATRACA Cor: Azul. 

Material: 100 % Poliéster. Tamanho do produto. 

Largura: 5 cm. Comprimento: 15 metros . Peso: 1,800 

kg. Ref. 760071  

un 69,9000 

BALANÇA 

ELETRÔNICA DE 

PESAGEM  

Linha comercial, dupla escalada de  capacidade 6 kg 

com sensibilidade de 1g até 3kg e 2g até 6kg, construída 

em plástico ABS, com prato superior em aço inox 355 

mm (L) x 235 mm (P) e com centro rebaixado, para 

evitar o escoamento de líquidos sobre os displays, 

dimensões da balança 355 mm (L) x 115 mm (A) x 350 

mm (P),  Display tipo cristal líquido (LCD) com 

backlight na cor verde, dimensão dos Dígitos: 6,30 mm 

(L) x 16 mm (A), adaptador de Parede Multivoltagem, 

tensão de Entrada de 100 a 240 Vca / 50 – 60 Hz, 

tensão de Saída 7,7 Vcc, corrente de Saída 1 A, com 

bateria interna e recarregável a  

un 812,7000 

BEBEDOURO  DE PRESSÃO INOX Este produto possui capacidade 

de gelar 124 litros de água por dia com temperaturas de 

4° a 14°C com maior durabilidade e resistência, possui 

selo do INMETRO- Gabinete em chapa de aço 

galvanizada (que recebe tratamento químico para não 

enferrujar) com pintura a pó por processo eletrostático 

ou em aço inox. Torneira cromada. Bandeja superior em 

aço inox. Reservatório de água em aço inox com 

serpentina interna estanhada evitando a contaminação 

na água. Filtro com elemento filtrante de polipropileno 

para retenção de resíduos e impurezas da água. Volume 

do reservatório: 3,5 litros  

un 879,2200 

BEBEDOURO COLUNA 

PARA USO EM PISO 

tipo Coluna, com modo água Natural e gelada, que 

suporte garrafão de 20 litros, Alimentação 220 Volts, 

com garantia de no mínimo 1 ano  

un 654,6400 

geladeira 400lts /Refrigerador Frost Free duplex 2 Portas, - 400 Litros , 

(346 litros do refrigerador e 113 litros do congelador), 

220 volt, Dimensões aproximadas do produto –cm 

(AxLxP) 193x70,5x76cm,prateleiras de vidro 

temperado e reguláveis, iluminação interna, alarme de 

porta aberta, controle de temperatura, branco. Garantia 

mínima de 12 meses.  

un 2.411,7000 

FORNO ELÉTRICO  Fischer Hot Grill, 44 Litros, Branco. Características. 

Modelo: Hot Grill. Cor: Branco. Capacidade: 44 Litros. 

Funções: Assa, gratina, aquece e doura. Especificações: 

Timer 0 a 2 horas com aviso sonoro; Pés anti-

derrapantes; Resistências blindadas; Vidro serigrafado; 

Luz piloto - indica quando o forno está ligado; Grade 

cromada - removível; Frontal em termoplástico; Corpo 

externo em aço pintado; Corpo interno em aço; 

Termostato de 80ºC a 320ºC; Controle automático da 

temperatura; Isolamento térmico total em alumínio; 

Abertura lateral da porta. Alimentação: Modelo 220V: 

10537-13368. Tensão: 127  

un 466,3000 

FORNO MICRO-ONDAS Com capacidade mínima  para 30 litros, cor branca . un 566,3000 
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COM CAPACIDADE 

MÍNIMA PARA 30 

LITROS  

Display Digital. prato giratório, prato, diâmetro do prato 

de 315,  Consumo de energia A (Procel). Funções:; 

Desodorizado; 8 receitas pré-programadas ;Auto 

descongelamento; Função Mudo; Adicionar 30 seg; 

Relógio; Trava de segurança eletrônica, com puxador 

para abertura do micro-ondas. Potência mínima de 

900W, voltagem 220V. Incluso prato. Dimensões: 

altura 33 cm, Largura 53 cm Comprimento 42 cm. 

Garantia mínima de 12 meses  

CHALEIRA ELÉTRICA 

1,7 LITROS  

Preto.  Material/Composição: Jarra em plástico. 

Capacidade máxima: 1,7 litros; Ferve 1 litro de água em 

5 minutos; Jarra sem fio: fácil de servir; Desligamento 

automático; Porta-cordão; Ideal para o preparo de chá, 

café instantâneo, capuccino, mamadeira, etc; Base 

destacável; Interruptor com indicador luminoso de 

funcionamento; Sistema de proteção contra 

superaquecimento e funcionamento a seco;  Potência 

(w)  1200W , Consumo (Kw/h)  1,15kw/h  Conteúdo da 

embalagem  1 Chaleira, Folheto de instrução, Mini 

folder e certificado de garantia. Garantia de 12 meses.  

un 96,2600 

CAFETEIRA ELÉTRICA  1,5 LT Material/Composição Plástico e aço inoxidável, 

Opções de temperatura, modo de filtragem,1 Filtro 

Removível. Funções: Preparar e Aquecer Café Cor: 

Preto com detalhes prata e aço escovado, voltagem de 

220v. Conteúdo da embalagem: 1 Cafeteira, 1 Porta 

Filtro e 1 Jarra, Dimensões aproximadas do produto – 

32,8x25,7x18,6cm. Garantia:12 meses.  

un 135,9400 

multiprocessador de 

alimentos 

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Pratico e 

funcional, o tudo em 10 em 1. bate, aera, liquidifica, 

mistura, pica, tritura, moe, rala, fatia, prepara sucos, 

chantili super  potente. Compacto 3 em 1. Recipiente de 

3,4L. Potencia do motor 1000W . Voltagem :  220v. 

Cor: preto. Os acessórios são próprios para lava-louças 

e consistem em: batedor para misturar massas leves e 

pesadas; uma faca de corte em aço inoxidável para 

carnes, legumes e verduras. Garantia de um ano  

un 355,9400 

picador de legumes /cortador DE LEGUMES INDUSTRIAL Cortador , 

picador e amassador de legumes para purê; 

confeccionado em polipropileno, aço inox e alumínio, 

além de ser antiaderente e conta com ventosas para fixar 

o produto na mesa ou bancada, com as seguintes 

dimensões (AxLxP) 110x45x48cm.  

un 158,6900 

câmara fotografica Zoom Plus de 60x . Estabilizador óptico de imagem 

inteligente . Auto foco de alta velocidade: garante que 

você não perca o momento certo . Smart AUTO com 32 

modos de cena: recurso no qual a câmera reconhece 32 

situações de fotografia e faz automaticamente os ajustes 

necessários para você registrar o momento com uma 

linda imagem . Filtros criativos . Memória expansível 

por cartões: 128GB . Velocidade do obturador: 1 – 

1/2000 seg. (predefinição de fábrica) 15 – 1/2000 seg. 

(alcance total - varia consoante o modo de disparo)  

Alcance do foco: 4,3 – 129,0 mm (equivalente a 35 

mm: 24 – 720 mm) .  

un 1.006,5200 
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smart tv led 49 ; 4K Ultra HD - Conversor Integrado 3 HDMI 1 USB 

Wi-Fi Cor: Preto Modelo 49UH6100. Resolução Ultra 

HD 4K 3840 x 2160.Formato da tela Widescreen. 

Ângulo de visão 178º.Diagonal visual 123 (cm). Ajustes 

do formato de tela 16:9 / Just scan / Definir por 

Programa / 4:3 / Zoom / Cinema Zoom 1. Conversor 

Digital DTV. – Miracast, WiDi, Processador - Quad 

Core;  Wi-Fi, Time Machine II, com o uso de um pen 

drive ou HD externo; Magic Mobile Connection, Multi 

View. Largura 110,8 cm. Altura 69,6 cm. Profundidade 

20,9 cm. Garantia míniam de 12 meses  

un 3.149,7100 

som portatil com CD player MP3, rádio  FM/AM, entrada USB e 

auxiliar de áudio. Com  4W  de Potência RMS. conta 

com display digital e opera com reforço de graves, além 

de contar com entrada auxiliar de áudio estéreo que 

permite reproduzir músicas direto de seu MP3 ou MP4 

Player. Reproduz CD, CD-R/RW, MP3, WMA; Entrada 

USB; Entrada auxiliar de áudio estéreo; Display digital; 

Rádio AM/ FM estéreo; Funções PROGRAM, 

REPEAT, RANDOM; Modo STANDBY; Antena 

telescópica; Alça frontal para transporte; 

Funcionamento AC/DC. Cor branca. Itens inclusos: 

Cabo de alimentação, manual e certificado de garantia. 

Garantia mínim  

un 417,6500 

ESTANTE DE AÇO Metálicas Estrutura em aço inox ou pintura epóxi; altura 

mínima entre prateleiras de 50mm; altura útil entre 4 

prateleiras com distribuição uniforme de 450mm. Chapa 

em aço nº26. Devidamente instalada. Garantia mínima 

de 06 meses  

un 263,8100 

conjunto refertorio sem encosto compõe 01 mesa com tampo medindo: 

1,91×0,55cm, em mdf  18mm, revestido em fórmica 

com acabamento das bordas em perfil de pvc colado 

com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 

30×30,pintado com tinta epóxi a pó. Altura: 79cm. 

Acompanha 02 bancos com assento medindo: 1,91×30 

em mdf  18mm, assento revestido em fórmica com 

acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. 

Estrutura em tubo de aço 30×30, pintado com tinta 

epóxi a pó. Altura: 45cm. Devidamente instalada. 

Garantia de 12 meses  

cj 1.025,0000 

Kite pirâmide nutricional  Tridimensional de Acrílico Grande completa, 

desmontável com  dimensões: 50 x 50 x 60 cm, 

apresenta abertura para manuseio dos alimentos e com 

prateleiras removíveis; baseada na nova Pirâmide 

Alimentar Brasileira com as réplicas dos alimentos em 

tamanho natural (28 peças), com os seguintes grupos 

alimentares:  cereais, pães, tubérculos e massas - 

carboidratos com8  replicas - Frutas, verduras e legumes 

- Vitaminas/Minerais ) 7 replicas;  carnes, ovos, 

leguminosas, leites – Proteínas 9 replicas; gorduras, 

óleos, açúcares e doces - Calorias vazias 4 replicas, no 

kit deve conter também CD com Tabe  

kit 1.370,0000 

TERMOMETRO Digital Tipo Espeto, com haste em aço inoxidável e 

display de cristal líquido,termômetro. Escala: -50°C a 

un 96,0200 
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+300°C. Resolução: 1°C. Precisão: ±1°C. Dimensões 

do corpo: 9cm. Dimensões da haste: 15cm / aço 

inoxcom terminal pontiagudo. Termômetro portátil, 

alarme e a prova d’água.  

Cadeira lavatória com cuba, acompanha protetor de pescoço. Frascos para 

xampu e condicionador embutido na cuba (removíveis). 

Acompanha aquecedor de água, com mangueira e  

ducha para lavatório. Capcidade 150kg. Medidas: altura 

95cm, largua 116cm, comprimentos 53cm. Polímero 

injetado, acento cor preto.  

un 949,0000 

mesa manicuri com tampo em MDF, com duas gavetas para material, 

com dois recipientes plásticos embutidos na mesa e 

removíveis. Estrutura de ferro quadrado, pintura 

eletrostática. Com dimensões de 72c de altura, 74cm de 

comprimentos  e 30cm de profundidade  

un 211,0000 

 
ENTREGA DOS MATERIAIS 
Nas dependências da  Prefeitura Municipal de Águas Frias   
 
RECEBIMENTO 
Os materiais só serão recebidos, e considerados devidamente entregues, se aceitos pela unidade 
receptora, e se estiverem de acordo com o solicitado. 
 
 O material estará sujeito à devolução no caso de não atender às especificações, constantes na lista 
de itens do edital ficando o fornecedor obrigado a entregar um novo Material, com urgência, 
obedecendo ao prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de devolução do material. 

  

PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela secretaria do município, após a entrega da nota fiscal, respeitando o 

prazo de. 

  

OBRIGAÇÃO DA DETENTORA DA ATA  

A DETENTORA DA ATA  tem a obrigação de entregar o material. 

A DETENTORA DA ATA  que não cumprir com as obrigações assumidas ou com os preceitos legais 

sofrerá as penalidades, previstas no edital. 

 

CONTRATAÇÃO 

No prazo de até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da convocação para assinatura do contrato, 

o licitante deverá contratar com o Município de Águas Frias, SC, o objeto licitado. 

 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

Ao MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS é reservado o direito de exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os materiais, diretamente ou por prepostos designados  

   
Águas Frias – SC, 15/09/2017 
 

________________________ 
 RICARDO ROLIM DE MOURA  

PREFEITO  
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ANEXO VI 

IMAGENS ILUSTRATIVAS  E DESENHOS  

Lote 9  Item 2 - Armário sob Medida 
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Lote 11 Item 1 - Bacia Plástica com tampa  

 

Lote 11 Item 2  

 

Lote 11 Item 11 Abridor de Lata  
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Lote 11 item 15 - Descascador de legumes 

 

 

 

 

Lote 15 item 6 Picador de Legumes  

 

 

 

 



 

Estado de Santa Catarina     . 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS. 

Departamento de Licitação     . 

   CNPJ: 95.990.180/0001-02 

   Rua Sete de Setembro, 512 – Centro 

Águas Frias – SC, CEP 89.843-000 

    Fone/Fax (49) 3332-0019 

 

 

  Pagina 67 

 

 

Lote 17 item 2 Conjunto refeitório  

 

 

 

Lote 18 item 1 Kit  pirâmide nutricional tridimensional  
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Lote 20 item 1 - Cadeira lavatório  

 

 

 

Lote 20 item 2 Mesa manicuri 

 

 


