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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 
Aos 20 dias do mês de junho de 2016, o Município de Amargosa, com sede na Praça 
Lourival Monte, s/nº. , Centro, Amargosa, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 
13.825.484/0001-50, neste ato representado por KARINA BORGES DA SILVA, nos termos 
da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 183/13; do Decreto nº 353/2006; aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas, m face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 

nº 015/2016, conforme Ata publicada em 20/07/2016 e homologada em 20/07/2016, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa IBIRA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 12.109.094/0001-10, estabelecida Av. Alexandre Quinto, 
148, Centro, Ibirapitanga-BA, representada pelo seu procurador, Senhor(a) Walter 
Ferreira de Miranda Júnior, Brasileiro, Solteiro, Representante comercial, portador da 
Cédula de Identidade nº 11745521-07 SSP/BA e CPF (MF) nº 025.471.665-26, de acordo 
com a representação legal que lhe outorgada por procuração, cuja proposta foi 
classificada em 1º  lugar no certame.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1. O objeto desta Ata é o registro de preços para eventual Aquisição de mobiliário e 

equipamentos para atendimento da Creche Proinfância Tipo B, mediante Sistema de 

Registro de Preços, conforme especificações do Termo de Referência e quantidades 

estabelecidas abaixo: 

 

  LOTE 01 
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MESAS  RETANGULARES  MONOBLOCO  EM  MDF  PARA  4 
CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS, com bordas arredondadas, 
medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 
15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior 
em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura 
na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. 
Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco 
brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-
atarrachantes de 2 ½” x 3/16”. A estrutura em aço receberá 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de 
encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e 
isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo 
receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar 
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar 
cantos agudos. As peças plásticas não devem  apresentar  
rebarbas,  falhas  de  injeção,  ou  partes  cortantes, devendo ser 
utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo 
deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 
“Hot Melt”, devendo receber acabamento frezado após colagem, 
configurando arredondamento dos bordo. Selo Identificador de 
Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos 
de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 6 
 

IBIRA/030/
RET  

 R$                    700,00  

2 

 
BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO EM MDF PARA 4 
CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS, com bordas arredondadas, 
medindo 1.80 x 0.40,  com estruturas  retangulares  em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 
15 mm com re-engrosso de 30 mm,  revestido  em  sua  face  
superior  em  laminado  melamínico  pós formável  de  0,6mm  
de  espessura  na  cor  Ibiza  (referência  L  156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC 
branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos 
auto- atarrachantes  de  2  ½”  x  3/16”  A  estrutura  em  aço  
receberá  pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento 
em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de 
encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por 
meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, 
configurando  uma  estrutura  única,  devendo  receber  
tratamento  anti- ferruginoso  por  fosfatização.  Eliminar  
rebarbas,  respingos  de  solda, esmerilhar juntas e arredondar 
cantos agudos. As peças plásticas não devem  apresentar  
rebarbas,  falhas  de  injeção,  ou  partes  cortantes, devendo ser 
utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo 
deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 
“Hot Melt”, devendo receber acabamento frezado após colagem, 
configurando arredondamento dos bordo. Selo Identificador de 
Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos 
de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 12 
 

IBIRA/031/
RET  

 R$                    500,00  
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MESAS COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 2 A 
4 ANOS (CRECHES II E III) - confeccionadas em tubo industrial 
de 1 1/4” com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática 
com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 
18mm revestido em laminado  melamínico  amarelo  gema  
(referencia  L  189),  com  bordas coladas em PVC na cor branca. 
Medidas: Altura da mesa: 54 cm; Tampo da   mesa   quadrada   
para   04   lugares:   70   cm   x   70   cm. RECOMENDAÇÕES:  
Todas  as  partes  metálicas  devem  ser  unidas entre si por meio 
de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber  
tratamento  antiferruginoso.  Eliminar  rebarbas,  repingos  de 
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 
unidades deverão  receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de  Qualidade  do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. Serão rejeitados,  lotes  que  
apresentarem  desconformidades  ou  defeitos  de fabricação. 

UND 10 
 

IBIRA/002/
ES/MS  

 R$                    300,00  

4 

CADEIRA  EM  FERRO  PARA  CRIANÇAS  DE  2  A  4  ANOS 
(CRECHES II E III) - assento e encosto das cadeiras revestidos de 
laminado melamínico amarelo gema (referência L 189) e fixados 
através de rebites POP. A estrutura em tubo de ¾” com 
soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. Sapatas 
em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor e 
tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura  através  
de  encaixe.  “Parafusos  de  fixação  do  tampo,  auto-
atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do 
assento da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm. Assento da 
cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. 
RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser 
unidas entre si por meio de solda, configurando   uma   estrutura   
única,   devendo   receber   tratamento antiferruginoso. Eliminar 
rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar 
cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo 
Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos  de  fabricação  de  dois  anos.  Serão  
rejeitados,  lotes  que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação. 

UND 40 
 

IBIRA/002/
CD/ES  

 R$                    130,00  

5 

MESA  COLETIVA  QUADRADA  PARA  CRIANÇAS  DE  4  E  
6 ANOS  (ESPAÇO  MULTIUSO)  -  mesas  confeccionadas  em  
tubo industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG, pintura 
eletrostática com  tratamento  anti-ferruginoso  na  cor  branca,  
Tampo  em  MDF revestido  em  laminado  melamínico  verde  
citrino  (referência  L111), encabeçado com fitas de bordo de 
poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com 
adesivo “ Hot Melting”. Medidas: Altura da mesa: 60  cm;  
Tampo  da  mesa  quadrada  para  04  lugares:  80cm  x  80  cm. 
RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  partes  metálicas  devem  ser  
unidas 
 entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, 
devendo receber  tratamento  antiferruginoso.  Eliminar  
rebarbas,  repingos  desolda, esmerilhar juntas e arredondar 
cantos agudos. Todas as unidades deverão  receber  o  Selo  
Identificador  de  Controle  de  Qualidade  do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão 
rejeitados,  lotes  que  apresentarem  desconformidades  ou  
defeitos  de fabricação. 

UND 3 
 

IBIRA/002/
ES/MS  

 R$                    250,00  
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CADEIRAS  PARA  CRIANÇAS  DE  4  E  6  ANOS  (ESPAÇO 
MULTIUSO) - O assento e encosto das cadeiras serão revestidos 
de laminado melamínico verde citrino (referência L111) e 
fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ 
com soldagem eletrônica, pintura  eletrostática  na  cor  branca.  
As  cadeiras  possuem  sapatas  em polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, 
fixadas à estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixação do 
tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: 
Altura  do assento da  cadeira  ao  chão:  37,5cm   Altura  total:  
67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 
cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  partes  metálicas  
devem  ser  unidas entre si por meio de solda, configurando 
uma estrutura única, devendo receber  tratamento  
antiferruginoso.  Eliminar  rebarbas,  repingos  de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 
unidades deverão  receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de  Qualidade  do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. Serão rejeitados,  lotes  que 
apresentarem  desconformidades  ou  defeitos  de fabricação. 

UND 12 
 

IBIRA/02/
CD/ES  

 R$                    120,00  

7 

MESAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ 
ESCOLA) -  mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, 
com soldagem  eletrônica  MIG,  pintura  eletrostática  com  
tratamento  anti- ferruginoso  na  cor  branca,  Tampo  em  MDF  
revestido  em  laminado melamínico de várias cores (amarelo, 
azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno 
de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot 
Melting”. Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa 
trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40 
cm x largura  – 40cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes 
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as  
unidades  deverão  receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem 
desconformidades ou defeitos de fabricação.  

UND 48 
 

IBIRA/011/
ES/TZ  

 R$                    230,00  

8 

CADEIRAS PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ ESCOLA) - 
O  assento  e  encosto  das  cadeiras  serão  revestidos  de  
laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho) 
e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” 
com soldagem eletrônica, pintura  eletrostática  na  cor  branca.  
As  cadeiras  possuem  sapatas  em polipropileno copolímero, 
injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, 
fixadas à estrutura  através de encaixe. “Parafusos de fixação do 
tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: 
Altura  do  assento  da cadeira  ao  chão:  37,5cm Altura total:  
67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 
cm x 17 cm. RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  partes  metálicas  
devem  ser  unidas entre si por meio de solda, configurando 
uma estrutura única, devendo receber  tratamento  
antiferruginoso.  Eliminar  rebarbas,  repingos  de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 
unidades deverão  receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de  Qualidade  do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
Serão rejeitados,  lotes  que apresentarem  desconformidades  ou  
defeitos  de fabricação.     

UND 48 
 

IBIRA/002/
CD/ES  

 R$                    120,00  
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MESA REDONDA ADULTO PARA REFEIÇÃO- Em 
revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com 
bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em 
fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento  anti  ferrugem  e  
pintura  epóxi.  Medidas: O  tampo  possui diâmetro de 1m e 
altura de 71cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades 
deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade 
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois 
anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades 
ou defeitos de fabricação.     

UND 1 
 

IBIRA/022/
RED  

 R$                    550,00  

10 

CADEIRAS  PARA REFEIÇÃO empilhável,  injetada  em  
popliuretano  para  uso  adulto.  Estrutura  fixa, quatro pés em 
tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. 
Acabamento  da  estrutura  com  tratamento  de  fosfatização  e  
pintura eletrostática Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno.   
RECOMENDAÇÕES: Todas as  unidades  deverão  receber  o  
Selo  Identificador  de  Controle  de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão 
rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos 
de fabricação.  

UND 4  IBIRA/005   R$                    850,00  

11 

CADEIRAS  COM  ALTURA  REGULÁVEL  (DIRETORIA  E 
SECRETARIA)  -  cadeiras  giratórias  com  braços,  espaldar  
médio, assento e encosto em compensado multilaminado 
anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 
a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno 
anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 
280/290g/m,  mecanismo relax com bloqueio e regulagem 
permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó 
na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em 
nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços 
reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com 
regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 
mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as 
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia 
de 5(cinco)anos.  RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas 
devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. 
Eliminar rebarbas,  repingos  de  solda,  esmerilhar  juntas  e  
arredondar  cantos agudos.  Todas  as  unidades  deverão  
receber  o  Selo  Identificador  de Controle de Qualidade do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação  de  dois  
anos.  Serão rejeitados,  lotes  que  apresentarem 
desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 4 

 
STYLOFLE
X/STBFG 

140-B  

 R$                    500,00  
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CADEIRAS  SEM  BRAÇOS,  COM  RODINHAS  E  ALTURA 
REGULÁVEL -  cadeiras giratórias sem braços, espaldar médio, 
assento e  encosto  em  compensado  multilaminado  anatômico,  
espuma  de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, 
com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-
alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 
280/290g/m,  mecanismo relax com bloqueio e 
regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura 
em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, 
rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo 
retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em 
poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm 
de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. 
OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter 
garantia de 5(cinco)anos.  RECOMENDAÇÕES: Todas as partes 
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas,  repingos  de  solda,  
esmerilhar  juntas  e  arredondar  cantos agudos.  Todas  as  
unidades  deverão  receber  o  Selo  Identificador  de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação  de  dois  anos.  Serão  rejeitados,  lotes  que  
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.   

UND 12 

 
STYLOFLE
X/STBFG 

140  

 R$                    300,00  

13 

CADEIRAS PARA REUNIÕES - Poltronas fixas com braços, 
espaldar médio,  assento  e  encosto  em  compensado  
multilaminado  anatômico, espuma de poliuretano injetada em 
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa 
de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação 
de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em 
epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo 
retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em 
poliuretano. Medidas 580 mm de 
largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. 
OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter 
garantia de 5(cinco)anos.  RECOMENDAÇÕES: Todas as partes 
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as  
unidades  deverão  receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem 
desconformidades ou defeitos de fabricação.    

UND 10 

 
STYLOFLE
X/STBFS 
130-CB  

 R$                    300,00  
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MESA   DE   REUNIÃO   -   mesas   de   reunião   oval,   medindo 
2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, 
com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC 
preto, 180º, sobre estrutura  metálica  tubular  composta  por  
travessas  passa-cabos,  com garras nas extremidades e furos 
para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com 
colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço 
redondos,  com pés  horizontais  em tubo de aço oblongo com 
ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas 
niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura 
final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, 
na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor 
preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-
ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de 
pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em 
pó,  com secagem  em estufa.RECOMENDAÇÕES: Todas as 
partes  metálicas  devem  ser  unidas  entre  si  por  meio  de  
solda, configurando   uma   estrutura   única,   devendo   receber   
tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de 
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 
unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos  de  
fabricação  de  dois  anos.  Serão  rejeitados,  lotes  que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 1 
 

IBIRA/022/
OV  

 R$                    660,00  

16 

MESA DE  TRABALHO  - mesas  para professores, medindo 
1200x600x750mm  em  tampo  único,  em  melamina,  com  
25mm  de espessura, com bordas arredondadas em perfil de 
PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica 
tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras 
nas extremidades e furos para a passagem de cabos,  em  chapa  
de  aço,  e  laterais  com  coluna  e  apoio,  tipo  “mão francesa”, 
em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento 
anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo 
processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com 
poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas 
gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para 
segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 
50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e 
acabamento em fita de PVC. Todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber  tratamento  antiferruginoso.  
RECOMENDAÇÕES:  Todas  as partes  metálicas  devem  ser  
unidas  entre  si  por  meio  de  solda,configurando   uma   
estrutura   única,   devendo   receber   tratamento 
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 
unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos  de  
fabricação  de  dois  anos.  Serão  rejeitados,  lotes  que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 4  IBIRA/011   R$                    400,00  
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SOFÁ  EM  MATERIAL  LAVÁVEL  DE  DOIS  LUGARES  - 
Revestimento Superior  -Laminado  de  PVC  com  reforço  em  
manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de 
Ráfia - Pés em alumínio  revestido.  ESTRUTURA:  -  Madeira  
de  pinus  e  eucalipto 
proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, 
cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e encosto 
com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da 
estrutura com grampos fixados com grampeadores  
pneumáticos.  ESPUMAS:  -  Espuma  de  poliuretano.  - 
Assento:  Densidade  D-23  -  Braça:  Densidade  D-20  -  
Encostos: Densidade D-20. Dimensões do estofado (A x L x P): 
0,75 x 0,73 x 1,25 m.  RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades 
deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade 
do fabricante e a garantia contra defeitos  de  fabricação  de  dois  
anos.  Serão  rejeitados,  lotes  que apresentarem 
desconformidades ou defeitos de fabricação. 

UND 1 
 IMPÉRIO 

ESTOFADO
S/LUIZA  

 R$                    800,00  

            

  LOTE 02         

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

UND QTD MARCA  V. U.  

1 

BERÇO DE MADEIRA 130X60CM - SEM GAVETAS - Berços 
com grades  em  MDF  na  cor  branca  acetinada,  medindo  130  
cm  de comprimento x 60 cm de largura, com estrado ajustável, 
sem gavetas; sendo  o  espaçamento  das  grades  laterais  no  
máximo  6,5cm  e  o espaçamento entre as grades e o estrado 
deverá ter no máximo 2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de 
madeira. Caracteriza-se pela sua composição  homogênea,  o  
que  garante  um  painel  sem  defeitos  ou imperfeições.  Sua  
maleabilidade  garante  formas  mais  bonitas  e trabalhadas   
enquanto   sua   resistência,   durabilidade   e   suavidade 
possibilitam  excelentes  acabamentos  com  uma  facilidade  
maior  de pintura.  Os  cantos,  partes  protuberantes,  
cantoneiras,  dobradiças  e suportes  devem  ser  chanfrados,  ou  
seja,  não  devem  ter  pontas  nem arestas, pois dessa forma 
poderiam machucar o bebê ou manipulador; A altura final das 
grades deverá possuir 60 cm a partir do estrado. Sendo: A – 120 
cm; P – 60 cm; L/C – 130 cm. RECOMENDAÇÕES: Todas as 
unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem 
desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação  aos  
padrões  de  cada  fabricante,  desde  que  configure melhoria de 
qualidade em relação às especificações originais. Deverão ser  
apresentados  documentos  técnicos,  referentes  aos  tecidos  e  
as espumas,  comprovando  as  características  solicitadas,  
assinados  por responsáveis  técnicos  habilitados,  em  papel  
timbrado,  emitido  pelo fabricante ou por laboratório 
especializado, acompanhado de amostra de espuma 
identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios 
credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de  
certificação compulsória.  

UND 16 
 

SERPIL/DR
OPE  

R$ 255,00 
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COLCHÃO  DE  BERÇO  –  Descrições:  Colchões  para  berço,  
nas medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de largura e 12 
cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma 
ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de 
Mobiliário (ABNT/CB-15) e 
pela Comissão e Estudo de Colchão (CE-15:002.04). 
Características: O colchão deverá ser revestido com material 
têxtil limpo e sem rasgos, conforme  tabela  1  da  Norma  
anteriormente  citada.O  fechamento  do colchão pode ser feito 
com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito  com  
matelassê  (acolchoado),  costurado  ou  soldado  em  material 
têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. Deverá possuir 
51% de viscose e 49% de poliéster O revestimento plástico 
impermeável, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser 
utilizado em uma das faces.  OBSERVAÇÃO:  Os  materiais  
constituintes  deverão  possuir proteção  dupla:  ANTIÁCARO  e  
ANTIALÉRGICA.  Embalagem:  O colchão deverá ser embalado 
em plástico transparente de forma a impedir a entrada de poeira 
e insetos.  RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão  
receber  o  Selo  Identificador  de  Controle  de  Qualidade  do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
Serão 
rejeitados,  lotes  que  apresentarem  desconformidades  ou  
defeitos  de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação  aos  padrões  de  cada  
fabricante,  desde  que  configure melhoria de qualidade em 
relação às especificações originais. Deverão ser  apresentados  
documentos  técnicos,  referentes  aos  tecidos  e as espumas,  
comprovando  as  características  solicitadas,  assinados  por 
responsáveis  técnicos  habilitados,  em  papel  timbrado,  
emitido  pelo fabricante ou por laboratório especializado, 
acompanhado de amostra de espuma identificada. Serão aceitos 
laudos provenientes de laboratórios credenciados pelo Inmetro, 
visto que se trata de produto de certificação compulsória.  

UND 16 

 
SERFLEX/S
OFT LINE 

BABY  

R$ 180,00 

3 

COLCHONETE PARA TROCADOR -  O  kit deve conter  2  
(dois) colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm de 
comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com 
revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, 
que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas 
duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra 
de poliéster. OBSERVAÇÃO: Os materiais constituintes deverão  
possuir  proteção  dupla:  ANTIÁCARO  e  ANTIALÉRGICA 
Embalagem: O colchão deverá ser embalado em plástico 
transparente de forma a impedir a entrada de poeira e inseto.  
RECOMENDAÇÕES: Todas as unidades deverão receber o Selo 
Identificador de Controle deQualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes 
que apresentarem desconformidades ou defeitos   de   
fabricação.   Poderão   ser   aprovadas   variações   nas 
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, 
desde que  configure  melhoria  de  qualidade  em  relação  às  
especificaçõesoriginais. Deverão ser apresentados documentos 
técnicos, referentes aos tecidos  e  as  espumas,  comprovando  as  
características  solicitadas, assinados  por  responsáveis  técnicos  
habilitados,  em  papel  timbrado, emitido pelo fabricante ou por 
laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma 
identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios 
credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de 
certificação compulsória.     

UND 6 
 

IBIRA/COL
CH  

R$ 60,00 
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COLCHONETE  PARA  REPOUSO  -  Colchonete  para  salas  
de repouso, Medidas: 185 cm de comprimento x 65 cm de 
largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente 
em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem 
rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna 
deve ser feita com lâmina de espuma selada D33.  
OBSERVAÇÃO:  Os  materiais  constituintes  deverão  possuir 
proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA. 
RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  unidades  deverão  receber  o  
Selo 
Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos  de fabricação  de  dois  anos.  Serão 
rejeitados, lotes  que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, 
desde que configure melhoria de qualidade em relação às  
especificações  originais.  Deverão  ser  apresentados  
documentos técnicos,  referentes  aos  tecidos  e  as  espumas,  
comprovando  as características   solicitadas,   assinados   por   
responsáveis   técnicos habilitados,  em  papel  timbrado,  
emitido  pelo  fabricante  ou  por laboratório   especializado,  
acompanhado   de   amostra   de  espuma identificada.   Serão   
aceitos   laudos   provenientes   de   laboratórios credenciados 
pelo Inmetro, visto que se trata de produto de certificação 
compulsória.       

UND 44 
 

IBIRA/COL
CH  

R$ 110,00 

5 

BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE 
VIDRO  -  Conjuntos  para  banho  para  bebê  de  plástico  tipo  
PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias 
que possam acumular sujeira. Deverá possuir mangueira em 
plástico para escoamento da água, com pino plástico de 
finalização.  O conjunto deve conter: Banheira. Saboneteira. A 
capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, 
considerando-se a criança com 10 kg e o restante de 
água.Dimensões: Comprimento: 80cm  Largura: 56cm. 
RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  unidades  deverão  receber  o  
Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos  de  fabricação  de  dois  anos.  Serão  
rejeitados,  lotes  que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, 
desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais.     

UND 4 

 
GALZERA
NO/BANH
EIRA LUXO  

R$ 40,00 

6 

CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO 
- Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com 
garras laterais facilmente acionáveis.  Deverá  possuir pedanas 
(apoio para os  pés da criança)  em  plástico,  encosto  e  assento  
em  tecido  plástico  laminado colorido e acolchoado de fácil 
limpeza. Descrição: Estrutura tubular em ferro de 3/4 pintado 
com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a 
estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de 
segurança de cinco pontos em nylon lavável. Dimensões: Altura 
final do produto: 105 cm.   Comprimento:   56  cm.   Largura:  68  
cm. RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  unidades  deverão  receber  
o  SeloIdentificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos  de  fabricação  de  dois  anos.  Serão  
rejeitados,  lotes  que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, 
desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais.  

UND 6 

 
GALZERA
NO/STAN

DARD  

R$ 250,00 
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POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR - Poltrona 
em corino  branco  com  estrutura  em  madeira  de  pinus  e  
eucalipto  de reflorestamento com imunização contra mofo, 
cupim e microorganismos. A  sustentação  do  assento  e  encosto  
com  cintas  elásticas  de  alta resistência. O travamento de 
ESTRUTURA com grampos fixados com grampeadores  
pneumáticos.  Devendo  possuir  sistema  de  balanço  em 
madeira com molas fixadas com parafusos. Dimensões: Altura: 
100 cm. Largura: 74 cm. Profundidade: 80m. Altura do assento: 
42 cm. Espaço livre do assento: 47cm de largura por 47cm 
profundidade. Altura do braço ref. assento: 22 cm. Espaço livre 
do encosto: 47cm de largura por 60cm Altura. Acabamento 
Inferior: Tela de Ráfia. Espumas: Espuma de  poliuretano.  
Assento:  Densidade  D-23.  Braço:  Densidade  D-20. Encostos: 
Densidade D-20.  

UND 2 
 

PHOENIX/
SUZY  

 R$                  360,00  

8 

 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE  
(100CMX100CMX20MM)  -  Placas  para  tatame  em  EVA  (etil  
vinil acetato)  de  encaixe  nas  medidas  de  100cm  x  100cm  x  
20mm, 
multicolorido,  antiderrapante,  com  película  texturizada  e  
siliconada  e  bordas de acabamento. Deverá proporcionar 
encaixe perfeito e retornar ao  formato  original  após  
impacto.RECOMENDAÇÕES:  Todas  as  unidades deverão 
receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade  do 
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou 
defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas 
especificações, para adequação  aos  padrões  de  cada  
fabricante,  desde  que  configure melhoria de qualidade em 
relação às especificações originais. Deverão  ser  apresentados  
documentos  técnicos,  referentes  aos  tecidos  e  as 
 espumas,  comprovando  as  características  solicitadas,  
assinados  por responsáveis  técnicos  habilitados,  em  papel  
timbrado,  emitido  pelo fabricante ou por laboratório 
especializado, acompanhado de amostra de espuma 
identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios 
credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de 
certificação compulsória.  

UND 28 
 EVA 

MANIA/20
MM  

R$ 70,00 

            

  LOTE 03         

  ESPECIFICAÇÃO UND QTD  MARCA   V. U.  
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FREEZER 420L HORIZONTAL -   Freezer Horizontal dupla 
ação, pode ser utilizado como freezer e refrigerador com 
capacidade total de 419 litros, design arredondado, 02 portas, 
gabinete externo e interno em aço zincado e pré-pintado com 
esmalte poliéster, porta balanceada, leve e fácil  de  abrir,  
rodízios  para  facilitar  a  locomoção  e  fechadura  de segurança. 
Com dreno frontal que dispensa o deslocamento para o degelo e 
termostato para a regulagem da temperatura. Ecologicamente 
correto, não  contendo  CFC,  que  consequentemente  não  
agride  a  camada  de ozônio.   Descrição:   Tipo:   Horizontal.   
Cor:   Branca.   Função: Refrigerador/Freezer.  Quantidade  de  
portas: 2.  Material:  gabineteexterno e interno em aço zincado e 
pré-pintado com esmalte poliéster. Capacidade Bruta: 419l.  
Armazenamento:  419l.  Recursos  Extras: Temperaturas: -
Refrigerador 2° a  8°;  -Freezer  -18° a  -22°.  Contendo fechadura 
de segurança. Porta balanceada, tampa basculante, 
balanceada,leve e fácil de abrir. Dreno de gelo frontal que 
dispensa o deslocamento para o degelo. Rodízios reforçados 
facilitam a movimentação do produto. Não contém CFC – não 
agride a camada de ozônio. Termostato: para regulagem de 
temperatura. Alimentação: Consumo mensal aproximado de 
energia 126 KWh/Mês – Certificado PROCEL. 
Voltagem/Tensão: 220Volts. Garantia: Prazo 12 meses com 
assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O 
equipamento acima relacionado deverá atender as  referências  
de  mercado  (comercializado  em prateleira),  utilizando marcas   
nacionais   e   focar   em   produtos   que   sejam   
reguladoscompulsoriamente, bem como possuir o selo de 
eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de 
certificação compulsória e etiquetagem que determina  a 
redução  no  consumo  de energia  elétrica  em eletrodomésticos. 

UND 1 
 

ESMALTEC 
EFH500  

 R$                 2.000,00  

2 

GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L – Linha 
Branca  -  Refrigerador  apresenta  também  uma  Interface  
Touch  com design  diferenciado  e  muito  prático,  freezer  
organizado  e  bem  mais espaçoso, gaveta gelo extra, iluminação 
LED, controle de temperatura para você regular em até 5 
diferentes níveis e além de tudo isso, recebe classificação 
energética. Descrição: Linha branca. Capacidade Total de 
Armazenamento: 410L; Capacidade Líq. Congelador: 100L; 
Capacidade Líq.  Refrigerador:  310L;  Capacidade  Total  Bruta:  
400L;  Capacidade Bruta Congelador:   100L;   Capacidade  Bruta   
Refrigerador:   300L; Voltagem/Tensão: 220V. Frequência: 60 
Hz; Consumo: 58,1 KWh/mês (220V);  Cor: branco;  Dimensões 
aproximadas:  186,5x70,2x73,3cm (AxLxP); Peso aproximado: 
84,5Kg.   Garantia: Prazo 12 meses com assistência  técnica  no  
estado  da  Bahia.  Observação: O  equipamento acima   
relacionado   deverá   atender   as   referências   de   mercado 
(comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e 
focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente, bem 
como possuir o selo  de  eficiência  relacionado  ao  seu  
desempenho,  identificação  de certificação  compulsória  e  
etiquetagem  que  determina  a  redução  no consumo de energia 
elétrica em eletrodomésticos.   

UND 2 
 CONSUL 

CRM51  
 R$                 2.300,00  
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GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250L – Linha 
Branca. Geladeira possuindo prateleiras ajustáveis em até 8 
níveis de altura e bandeja deslizante, para aproveita o espaço da 
melhor forma. Com o controle  de  temperatura  fora  da  
geladeira  você  tem  praticidade  e 
economia. Descrição:   Cor: branca. Capacidade Total de 
Armazenamento:  250l;  Capacidade  Líq.  Congelador:  30l;  
Capacidade Líq. Refrigerador: 220l; Capacidade Total Bruta: 
250l; Capacidade Bruta Congelador:  31l;  Capacidade  Bruta  
Refrigerador:  220l;  Frequência: 60Hz; Consumo:  22,8  
KWh/mês  (220V). Voltagem/Tensão:  220V. Garantia: Prazo 12 
meses com assistência técnica no estado da Bahia. Observação:  
O  equipamento  acima  relacionado  deverá  atender  as 
referências  de  mercado  (comercializado  em  prateleira),  
utilizando 
marcas   nacionais   e   focar   em   produtos   que   sejam   
regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo de 
eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de 
certificação compulsória e etiquetagem que  determina  a  
redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em eletrodomésticos.     

UND 1 
 CONSUL 

CRB36  
 R$                 1.500,00  

4 

FOGÃO   INDUSTRIAL   -   06   BOCAS   FORNO   DUPLO   - 
Características:  queimadores  duplos  com  forno  de  câmara  e  
banho maria acoplados.   Pintura eletrostática. O tamanho das 
bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos com chapa ou banho maria e com 2 fornos. 
Medida total 152x090x080. Registro em metal cromado - frente 
da porta do forno em aço inox. Garantia: Prazo 12 meses com 
assistência técnica no estado da Bahia. 

UND 1 
 ITAJOBI 

REF:6QFBM  
 R$                 1.800,00  

5 

FOGÃO  04  BOCAS  DE  USO  DOMÉSTICO  - automático  total  
oferecendo  mais  economia  e  praticidade.  Forno 
Autolimpante. Conta com Queimadores Família, que 
proporcionam mais rapidez e são fáceis de limpar. A prateleira 
fixa possui três regulagens de 
altura e a tampa de vidro total temperado. Volume do forno: 
62,3 litros. Classificação  Energética  Mesa/forno:  A/B.  Mesa:  
Queimador normal (1,7 kW): 3; Queimador família (2 kW): 1 
Forno;  -  Queimador  do  forno  2,4;  Dimensões  aproximadas: 
87x51x63cm (AxLxP); Peso aproximado: 28,4Kg.  Garantia: Prazo 
12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. 

UND 1 
 

ESMALTEC 
BALI 4B  

 R$                    380,00  

6 

MICROONDAS 27L – Descrição: Cores: branco; Capacidade: 27 
litros; Display Digital; Potência de Saída: 1500 W; Dimensões 
aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP); Peso aproximado: 15,3Kg.  
Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da 
Bahia.   

UND 2 
 MIDEA 

VITA 30L  
 R$                    450,00  

7 

ESTERILIZADOR   -    6    MAMADEIRAS    MICROONDAS    - 
Esterilizador de mamadeiras a vapor. Elimina todas as bactérias 
nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até 6 
mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm | Largura: 20.0 cm. 
Peso do produto: 0.51 kg. Idade recomendada: de 0 meses a 2 
anos. Material: Polipropileno livre de BPA.       

UND 3 
 LILO  

REF:120  
 R$                    120,00  

8 

LIQUIDIFICADOR  INDUSTRIAL  8L  - Baixa  Rotação  de Inox 
1000w  Bivolt.  O  copo  é  confeccionado  em  aço  inox  que  irá  
te proporcionar uma maior resistência e durabilidade. Potência 
máxima de 1000w.  Utilidade:  Triturar  produtos  diversos  com  
adição  de  líquido. Altura (mm): 750. Frente (mm): 260. Fundo 
(mm): 220. Peso (Kg): 10,3. Motor (cv): ½. Capacidade (l): 8. 
Voltagem (v): 220. Consumo (kw/h): 0,75. Garantia: Prazo 12 
meses com assistência técnica no estado da Bahia. 

UND 1 
 FAK 

IND8L  
 R$                    680,00  

9 

LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - Liquidificador 
com 2 Velocidades com Função Pulsar. Capacidade para Triturar 
Gelo. Copo: Polipropileno.  Garantia:  Prazo  12  meses  com  
assistência  técnica  no estado da Bahia.    

UND 3 
 CADENCE 

LIQ326  
 R$                      90,00  
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10 

ESPREMEDOR   DE   FRUTAS   SEMI-INDUSTRIAL   INOX 
POTÊNCIA 1/3HP–  Características: -Bica e tampa em alumínio.  
- Design  industrial.  -Potência:  1/3  HP. -Velocidade:  1.750 
RPM. Voltagem:  bivolt.  Dimensões  aproximadas:  
7,5x34,8x7,5cm  (AxLxP). Peso aproximado: 4,4kg.   Garantia: 
Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.    

UND 1 
 FAK 

MEDIUM  
 R$                    280,00  

11 

BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG – Modelo: 
Digital com Bateria e memorização e subtração automática da 
tara. Capacidade: 15 kg. Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 
mm. Dimensões finais: 105 x 305 x 280mm. Alimentação: 110 - 
220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz. 
Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se 
esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria  
com  seletor  de  voltagem  110/220V.  Visor  de  cristal  líquido 
garantindo  perfeita  visualização  mesmo  em  ambientes  de  
iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material 
plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança 
na operação com mercadorias a granel.   Garantia: Prazo 12 
meses com assistência técnica no estado da Bahia.     

UND 1 
 

MICHELET
TI MIC15  

 R$                    680,00  

12 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - 
Linha branca. Capacidade de roupa seca: 8Kg; Consumo de 
energia: 0.25 kWh; Consumo de energia mensal: 7.83 kWh/mês; 
Cor: branca; Potência: 550.0 W;   Rotação   do   Motor   -   
Centrifugação:   750   rpm;   Dimensõesaproximadas: 
103,5x62x67cm (AxLxP); Voltagem/Tensão: 220V. Peso 
aproximado: 40,5Kg.  Garantia: Prazo 12 meses com assistência 
técnica no estado da Bahia.  Observação: O equipamento acima 
relacionado deverá   atender   as   referências   de   mercado   
(comercializado   em prateleira), utilizando marcas nacionais e 
focar em produtos que sejam regulados  compulsoriamente,  
bem  como  possuir  o  selo  de  eficiência relacionado   ao   seu   
desempenho,   identificação   de   certificação compulsória e  
etiquetagem que determina a redução no consumo de energia 
elétrica em eletrodomésticos.    

UND 1 
 CONSUL 

CWC08  
 R$                 1.100,00  

13 

MÁQUINA SECADORA 10 KG - Duto de exaustão; Sistema 
anti- rugas; Secagem por tombamento auto-reversível; Seletor de 
temperatura de secagem; Seca 10Kg de roupas centrifugadas; 
Material cesto de aço, pintado  de  branco;  Tipo  de  abertura:  
Frontal;  Potência:  2000  Watts; Consumo  de  energia:  0,2  kWh;  
Voltagem: 220V;  Cor: branco; Dimensões  aproximadas:  
85x60x54cm  (AxLxP);  Peso  aproximado: 30Kg.  Garantia: Prazo 
12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.  
Observação: O equipamento acima relacionado deverá atender 
as  referências  de  mercado  (comercializado  em prateleira),  
utilizando marcas   nacionais   e   focar   em   produtos   que   
sejam   regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo 
de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação de 
certificação compulsória e etiquetagem que  determina  a  
redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em eletrodomésticos.    

UND 1 
 

BRASTEMP 
BSR10  

 R$                 1.690,00  

14 

FERRO ELÉTRICO A SECO - Potência: 1000 W; Consumo: 1,0 
kWh; Cor:  branco;  Voltagem:  220V.  DIMENSÕES  E  PESO:  
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm   (AxLxP); Peso 
aproximado: 750g. Garantia: Prazo 12 meses com assistência 
técnica no estado da Bahia. 
Observação:  O  equipamento  acima  relacionado  deverá  
atender  as referências  de mercado  (comercializado em 
prateleira),  utilizando marcas   nacionais   e   focar   em   
produtos   que   sejam   regulados compulsoriamente, bem como 
possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, 
identificação de certificação compulsória e etiquetagem que  
determina  a  redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em 
eletrodomésticos.    

UND 2 
 MONDIAL 

F31  
 R$                      60,00  



ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 

 
 

 

 

 

CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000 

Telefax: (75) 3634-3977 / 3747 / 3143 / 3882 

  

15 

 

15 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS – 
MODELO SPLIT  HIGH  WALL  –  Cor:  Branca.  Display  digital  
que  indica  a temperatura ambiente. Comando total das 
operações no controle remoto.Consumo aproximado de 1100W 
com compressor Rotativo. Filtro Anti- Ácaro, anti-fungo e anti-
bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Tensão: 220V. Garantia: Prazo 
12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.Observação:  
O  equipamento  acima  relacionado  deverá  atender  as 
referências  de  mercado  (comercializado  em  prateleira),  
utilizando marcas   nacionais   e   focar   em   produtos   que   
sejam   regulados compulsoriamente, bem como possuir o selo 
de eficiência  relacionado ao seu desempenho, identificação de 
certificação compulsória e etiquetagem que  determina  a  
redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em eletrodomésticos.   

UND 1 
 PHILCO 

PH12000FM  
 R$                 1.490,00  

16 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS – 
MODELOS SPLIT  HIGH  WALL  -  Cor:  Branca.  Display  
digital  que  indica  a temperatura ambiente. Comando total das 
operações no controle remoto. Compressor  Rotativo,  Filtro  
Anti-Ácaro,  anti-fungo  e  anti-bactérias.Vazão de ar 1200m³/h. 
Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 
33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg.  Tensão: 220V. 
Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da 
Bahia.  Observação: O equipamento acima relacionado deverá 
atender as  referências  de  mercado  (comercializado  em 
prateleira),  utilizando marcas   nacionais   e   focar   em   
produtos   que   sejam   regulados compulsoriamente, bem como 
possuir o selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, 
identificação de certificação compulsória e etiquetagem que  
determina  a  redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em 
eletrodomésticos.   

UND 1 
 ELGIN 

ECOPLUS 
30000 BTUS  

 R$                 4.300,00  

17 

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS – 
MODELOS SPLIT  HIGH  WALL  –  Cor:  Branca.Display  
digital  que  indica  a temperatura ambiente. Comando total das 
operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W 
com compressor Rotativo, Filtro Anti- Ácaro,  anti-fungo  e  anti-
bactérias.  Vazão  de  ar  800m³/h.  Dimensões internas 
aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso 
interno aproximado: 18 kg.  Tensão: 220V. Garantia: Prazo 12 
meses com  assistência  técnica  no  estado  da  Bahia. 
Observação:  O equipamento  acima  relacionado  deverá  
atender  as  referências  de mercado (comercializado em 
prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que 
sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir   o   selo   
de   eficiência   relacionado   ao   seu   desempenho, identificação 
de certificação compulsória e etiquetagem que determina a 
redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.  

UND 3 
 

PHILCOPH
18000FM  

 R$                 2.100,00  
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TV  DE  LCD  DE  32"-  Características:  •Digital  Crystal  Clear  
para detalhes  profundos  e  nitidez;  •Tela  LCD  HD  com  
resolução  de 1366x768p;  •28,9  bilhões  de  cores;  •Taxa  de  
contraste  dinâmico  de 26000:1; •Incredible Surround; •Potência 
de áudio de 2 x 15 W RMS; Duas entradas HDMI para conexão 
HD totalmente digital em um único cabo; •EasyLink: controle 
fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; •Entrada 
para PC para usar a TV como monitor de computador; 
Conversor TV digital interno. Dimensões: Altura:54,40 Cm; 
Largura: 80,90 Cm; Profundidade:9,20 Cm; Peso: 18,00 Quilos.  
Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica no estado da 
Bahia.  Observação: O equipamento  acima  relacionado  deverá  
atender  as  referências  de mercado (comercializado em 
prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que 
sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir   o   selo   
de   eficiência   relacionado   ao   seu   desempenho, identificação 
de certificação compulsória e etiquetagem que determina a 
redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.  

UND 2 
 PHILCO 

PH32U20N
GS  

 R$                 1.400,00  

19 

CAFETEIRA ELÉTRICA – Descrição: •Tipo de cafeteira: 
Elétrica.Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7L - 20 
cafezinhos de 80ml. Potência (W): 1000W. •Voltagem: 220V. 
•Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 
22x18x38cm. Peso líq. aproximado do produto (kg):  1,8Kg.   
Garantia: Prazo  12  meses  com  assistência  técnica  no estado 
da Bahia.  Observação: O equipamento acima relacionado 
deverá atender  as  referências  de  mercado  (comercializado  
em  prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos 
que sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir o 
selo de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação 
de certificação compulsória e etiquetagem que  determina  a  
redução  no  consumo  de  energia  elétrica  em eletrodomésticos.   

UND 1 
 CADENCE 

CAF136  
 R$                      80,00  

20 

BATEDEIRA  -  CINCO  VELOCIDADES  –  Características  do 
produto:   -Potência:   300W;   Consumo:   0.002 KWh   por hora; 
Velocidades:  5  e  Turbo;  Tigela  com  capacidade  para:  3,5  l  e  
giro automático; Batedores para massas leves e pesadas, ejetor 
de batedores; Usada manualmente: pode ser usada 
manualmente, sem ter de parar o processo; Prendedor de fio.  
Garantia: Prazo 12 meses com assistência técnica  no  estado  da  
Bahia.    Observação:  O equipamento acima relacionado deverá 
atender as referências de mercado (comercializado em 
prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que 
sejam  regulados  compulsoriamente,  bem  como  possuir  o  
selo  de eficiência relacionado ao seu desempenho, identificação 
de certificação compulsória e  etiquetagem que determina a 
redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos.   

UND 2 
 PHILIPS 
WALITA  

RI7100  
 R$                    180,00  

21 

MULTIPROCESSADOR  -  1  VELOCIDADE  -  •Capacidade  
(em litros): 1000 ml; •Conteúdo da Embalagem: 1 Base (motor); 4 
Copos de 450ml; 4 Anéis coloridos para personalizar os copos; 4 
Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas para 
polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1 Jarra (1litro); 1 
Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobretampa. Cor: Preto/Prata; 
•Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 
24x27x29cm; •Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de 
preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. •Material lâmina: 
inox. •Peso líq. 
aproximado  do  produto  (kg):  3,09  kg.  •Potência(W):  
230Watts. Tensão(V): 220V.  Garantia: Prazo 12 meses com 
assistência técnica no estado da Bahia.  Observação: O 
equipamento acima relacionado deverá atender  as  referências  
de  mercado  (comercializado  em  prateleira), utilizando marcas 
nacionais e focar em produtos que sejam regulados 
compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência 
relacionado ao seu desempenho, identificação de certificação 
compulsória e etiquetagem que  determina  a  redução  no  
consumo  de  energia  elétrica  em eletrodomésticos. 

UND 1 
 MONDIAL 

MP04  
 R$                    380,00  
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BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL - POTÊNCIA 125-145W 
- Descrição:  Gabinete  em  aço  carbono  pré-tratado  contra  
corrosão  e pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, 
uma de jato para boca e a outra para copo ambas com 
regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com 
carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório de  água  em  aço  
inoxidável com  serpentina  externa;  Termostato para ajuste da 
temperatura de 4° a 15°C. Dimensões: Altura: 960mm Largura: 
335mm Profundidade: 290mm; Tensão/Voltagem: 220V; 
Garantia: 12 meses  com  assistência  técnica  no  estado  da  
Bahia.  Observação:  O equipamento  acima  relacionado  deverá  
atender  as  referências  de mercado(comercializado em 
prateleira), utilizando marcas nacionais efocar em produtos que 
sejam regulados compulsoriamente, bem como possuir   o   selo   
de   eficiência   relacionado   ao   seu   desempenho, identificação 
de certificação compulsória e etiquetagem que determina a 
redução no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. 

UND 2 
 

MASTERFR
IO MF40  

 R$                    800,00  

23 

BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO – POTÊNCIA 125-
145W - Descrição: Gabinete em  aço carbono pré-tratado contra  
corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, 
duas de jato para boca  e  a  outra  para  copo  todas  com  
regulagem;  Duas  Pias  em  aço inoxidável polido; Filtro de água 
com carvão ativado e vela sinterizada; Reservatório  de  água  
em  aço  inoxidável  com  serpentina  externa; Termostato  para  
ajuste  da  temperatura  de  4°  a  15°C;  Dimensões: 
Altura:960mm; Largura:660mm; Profundidade:290mm; Altura 
da parte conjugada: 650mm; Tensão/Voltagem: 220V; Garantia: 
12 meses com assistência técnica no estado da Bahia.  
Observação: O equipamento acima  relacionado  deverá  atender  
as  referências  de  mercado (comercializado em prateleira), 
utilizando marcas nacionais e focar em  produtos  que  sejam  
regulados  compulsoriamente,  bem  como possuir  o  selo  de  
eficiência  relacionado  ao  seu  desempenho, identificação  de  
certificação  compulsória  e  etiquetagem  que determina   a   
redução   no   consumo   de   energia   elétrica   em 
eletrodomésticos. 

UND 2 
 

MASTERFR
IO MFA40  

 R$                 1.200,00  

24 

APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - Aparelho de Micro 
system com  karaokê,  entrada  para  USB  e  para  cartão  de  
memória  com  as seguintes características: -Entrada USB 
1.0/2.0(full speed); -Entrada para cartão  de  memória:  MMC,  
SD,  MS;  -Rádio  AM  e  FM  estéreo  com sintonia digital; -
Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW; -Reproduz vídeo no 
formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA; - 
Saída  S-vídeo,  vídeo  componente,  vídeo  composto;  -Saída  de  
áudio digital coaxial; -Dolby digital(AC3) e DTS; -Função 
program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela; -
Saída para fones de ouvido; - Potência:  50W.   
Tensão/Voltagem:  220V;  Garantia:  12  meses  com assistência 
técnica no estado da Bahia.  Observação: O equipamento acima  
relacionado  deverá  atender  as  referências  de  mercado 
(comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e 
focar em  produtos  que  sejam  regulados  compulsoriamente,  
bem  como possuir  o  selo  de  eficiência  relacionado  ao  seu  
desempenho, identificação  de  certificação  compulsória  e  
etiquetagem  que determina   a   redução   no   consumo   de   
energia   elétrica   em eletrodomésticos. 

UND 8 
 MONDIAL 

MS03  
 R$                    500,00  
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DVD PLAYER – Aparelhos compatíveis com os seguintes 
formatos: MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD 
RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: 
NTSC e, Progressive Scan. Funções Zoom, Book Marker Seach, 
Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, 
JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo 
Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: 
Saída vídeo componente;  Saída S-Vídeo;  Saída de áudio digital  
coaxial.  Função Karaokê:  Com pontuação.  Cor:  Preto; 
Voltagem: Bivolt automático; Dimensões (L x A x P) : 36 x 35 x 
20 cm; Peso:  1,4  Kg.   Tensão/Voltagem:  220V;  Garantia:  12  
meses  com assistência técnica no estado da Bahia.  Observação: 
O equipamento acima  relacionado  deverá  atender  as  
referências  de  mercado 
(comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e 
focar em  produtos  que  sejam  regulados  compulsoriamente,  
bem  como possuir  o  selo  de  eficiência  relacionado  ao  seu  
desempenho, identificação  de  certificação  compulsória  e  
etiquetagem  que determina   a   redução   no   consumo   de   
energia   elétrica   em eletrodomésticos.  

UND 2 
 AMVOX 
AMD290  

 R$                    150,00  

26 

CENTRIFUGA  DE  FRUTAS  800W  -  Especificações  técnicas: 
Potência: 800  W. Coletor  de  polpa:  2  l.  Frequência:  50/60  
Hz. Comprimento  do  cabo:  1,2  m.  Especificações  do  design:  
Suporte  e grampos: Alumínio escovado. Tubo para polpa: Aço 
inoxidável. Cores disponíveis: Alumínio escovado. Acessórios: 
Jarra de suco: 1.500 ml. Potência  do  Juicer:  800W.  Volume:  
0.0380  m³.  Cor:  ALUMINIO. Tensão: 220V.  Garantia: 12 meses 
com assistência técnica no estado da Bahia.   Observação:  O  
equipamento  acima  relacionado  deverá atender as referências 
de mercado (comercializado em prateleira), utilizando  marcas  
nacionais  e  focar  em  produtos  que  sejam regulados 
compulsoriamente, bem como possuir o selo de eficiência 
relacionado  ao  seu  desempenho,  identificação  de  certificação 
compulsória e etiquetagem que determina a redução no 
consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. 

UND 1 
 MONDIAL 

CF03  
 R$                    380,00  

27 

PURIFICADOR  DE  ÁGUA  REFRIGERADO  –  Especificações: 
Bandeja coletora removível.   Capacidade   (em   litros):   3   L. 
Composição/Material:  Poliestireno  de  Alto  Impacto.  Cor:  
Branca. Dimensões  aproximadas  do  produto  (cm)  -  AxLxP:  
5,5Kg.  Funções: Tripla Filtragem. Garantia do Fornecedor: 12 
meses. Modo de filtragem: 3  estágios  de  filtragem:  filtragem  
mecânica  através  de  elemento  de Polipropileno  Melt  Blow*;  
filtragem  por  absorção  através  de  Carvão Ativado  com  Prata  
Coloidal  e  Filtragem  Mecânica  com  elemento  de 
Polipropileno Melt Blow com poros de 5 μm para realizar a 
filtragem final da água. Opções de temperatura: Água gelada e 
natural. Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg. Potência 
(W): 85 W. Referência do Modelo: FKPAE. Torneiras: 1 torneira 
de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada. Voltagem: Bivolt.  
Garantia: 12 meses com assistência técnica  no  estado  da  Bahia.   
Observação:  O  equipamento  acima relacionado   deverá   
atender   as   referências   de   mercado (comercializado em 
prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em  produtos  
que  sejam  regulados  compulsoriamente,  bem  como possuir  o  
selo  de  eficiência  relacionado  ao  seu  desempenho, 
identificação  de  certificação  compulsória  e  etiquetagem  que 
determina   a   redução   no   consumo   de   energia   elétrica   em 
eletrodomésticos.  

UND 3 
 LATINA 

PA335  
 R$                    500,00  

28 

VENTILADOR DE TETO – Ventiladores para serem acoplados 
ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: 
•Comprimento – 48cm; •Largura – 23,5cm; •Altura – 26cm.  
Garantia: 12 meses com assistência técnica no estado da Bahia. 

UND 9 
 

VENTIDEL
TA MAXX  

 R$                    140,00  
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29 

COIFA INDUSTRIALDE EXAUSTÃO – Sistema eletrostático, 
com eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; 
Não utiliza a saída  externa,  nem  carvão  ativado;  Largura  da  
coifa  900X600mm; Consumo de energia de 75 Watts; Baixo nível 
de ruído de 69 Db; Vazão 
de 550m³/h;  Tomada  de três pinos  de acordo com norma  
técnica da ABNT.  Tensão: 220V.  Garantia: 12 meses com 
assistência técnica no estado da Bahia. Observação: O 
equipamento acima relacionado deverá  atender  as  referências  
de  mercado  (comercializado  em prateleira), utilizando marcas 
nacionais e focar em produtos que sejam  regulados  
compulsoriamente,  bem  como  possuir  o  selo  de eficiência   
relacionado   ao   seu   desempenho,   identificação   de 
certificação compulsória e etiquetagem que determina a redução 
no consumo de energia elétrica em eletrodomésticos. 

UND 1 
 CADENCE 

CAF190  
 R$                 6.490,00  

            

  LOTE 06         

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD  MARCA   V. U.  

1 
BALANÇO COM 04 LUGARES – Descrição:  Balanço em ferro 
com quatro lugares, pintura esmalte sintético e tratamento 
anticorrosivo. Faixa etária: 3 a 12 anos. Medidas: Altura:1,90m; 
Largura:1,50m; Compr.4,00m. 

UND 1 
CIA DA 

CRIANÇA/
B4FL 

1.000,00 

2 

TÚNEL  LÚDICO  –  Descrição:  Túnel  em  curva  semi-circulos  
em polietileno  rotomoldado  com  7  suportes  de  apoio  de  
cada  lado,  4 segmentos   curvos   com  furos   para   
visualização   interna   e   com possibilidade de expansão, 5 
conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como 
entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a   partir   
de   1   ano.   Medidas:   Altura:1,00m; Largura:0,88m; 
Comprimento:2,23m.   

UND 1 
FRESO/201

19 
2.050,00 

3 GIRA GIRA – CARROSSEL – Descrição: Gira gira - Carrossel em 
polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. 
Medidas: Altura: 0,70m; Largura: 0,91m; Comprimento: 0,91m.  

UND 1 
FRESO/292

09 
1.000,00 

4 

CASINHA DE BONECA – Descrição: Casa de bonecas em 
Polietileno: -  Portas,  telha  e  janelas  de  plástico.  Casinha  com  
textura  simulando alvenaria e esquadrias, que lembra um chalé. 
Faixa Etária: Uso para crianças acima de 2 anos. Medidas: 
Altura: 128 cm; Largura: 123 cm; Comprimento: 122 cm.   

UND 1 
XALINGO/

0966.6 
2.000,00 

5 

ESCORREGADOR EM POLIETILENO – Descrição: 
Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus 
antiderrapantes. Base larga para maior segurança. Sistema de 
encaixe para caixa de areia.  Faixa etária:  2  a  10  anos.  
Medidas:  Altura:  1,29m;  Largura:  0,82m; Comprimento: 1,78m.   

UND 1 
XALINGO/

0953.3 
800,00 

6 

 GANGORRA  DE  POLIETILENO  -  3  LUGARES  – Descrição: 
Gangorra  em  forma  de  dinossauro.  Indicado  para 1,2 até  3  
anos brincarem juntas. Material: Polietileno Rotomoldado. Faixa 
etária: a partir de 4 anos. Medidas: Altura:0,59m; Largura:0,41m; 
Comprimento:1,54m. 

UND 1 
XALINGO/

0965.4 
650,00 

 
 
1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
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para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
 
2. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 

 
2.1. São participantes os seguintes órgãos: 
a) Secretaria Municipal de Educação 

 
2.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade 
da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do 
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 
couberem, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 183/2013, e na 
Lei nº 8.666/93. 
 
2.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
2.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços. 
 
2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que eventualmente aderirem. 
 
2.6. Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
3. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS 
 
4. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 
art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
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mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão 
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores. 
 
4.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
 
4.1.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
4.1.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 
o registro, sem aplicação de penalidade;  
 
4.1.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 
 
4.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
órgão gerenciador poderá: 
 
4.3. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 
4.4. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
 
4.5. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 
quando cabível. 
 
4.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente 
a variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 
 
4.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, 
para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, 
pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou 
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o 
deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da 
escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração 
no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de 
revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte 
integrante dos autos processuais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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4.8. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 

Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

 
4.9. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário 

Oficial do Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 

vantajosa, nos termos do parágrafo único do Decreto Municipal nº.  183/13. 

 
4.10. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

 
4.11. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

 
4.12. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada 

da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
 
5. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, 
quando: 
 
5.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 

1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

5.4.1. Por razões de interesse público; 

5.4.2. A pedido do fornecedor. 

 
5.5. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento 
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
 
6. De acordo com o artigo 62 da Lei nº 8.666/93, o instrumento de contrato é facultativo 

nas licitações com valor até R$80.000,00 (oitenta mil reais), e em qualquer caso de compra 

mediante pronta entrega, independente do valor. 
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6.1. Nesses casos, o instrumento de contrato poderá ser substituído por outros 

instrumentos hábeis como carta-contrato, nota de empenho de despesa e autorização de 

compra. Todavia, nesses instrumentos, ou em documentos anexo a eles, devem vir 

previstas as cláusulas essenciais da contratação, exigíveis no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, 

tais como: prazo de pagamento; local de entrega; obrigações da contratada e da 

contratante; casos de rescisão contratual, dentre outras pertinentes.) 

6.2. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu 

origem à presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual; b) emissão 

de nota de empenho de despesa; c) autorização de compra; ou b) descrever outro 

instrumento similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os 

requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 183/2013. 

6.3. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada 

contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de Empenho 

ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços. 

6.4.  Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração. 

6.5. Previamente à formalização de cada contratação, o Município realizará consulta à 

regularidade fiscal da Contratada para identificar possível proibição de contratar com o 

Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação. 

6.6. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.7.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato até o limite de 25% do valor 

total licitado, mediante prévia e expressa autorização do órgão contratante, observados os 

requisitos constantes da Seção “DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES” do Edital 

de licitação que deu origem à presente ata de registro de preços. 

6.8. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 
7. Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de até 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado na forma do art. 57 e art. 65 da Lei nº.  8.666/93, até o limite 

legal. 

   
CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO 
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8. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 
 
9. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, 

nas Seções “DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO” e “DA OBRIGAÇÃO DO 

CONTRATANTE” do edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 
OBJETO 
 
10. Os bens serão recebidos na forma do item “DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E 

DEFINITIVO” do edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 
11. O pagamento dar-se-á na forma do item “DO PAGAMENTO” do edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
12. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 

do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

12.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
13. A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção “DAS SANÇÕES” do 

edital. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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14. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência. 
 
14.1. Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o 
Termo de Referência e a proposta da empresa.  
 
14.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/02, do 
Decreto nº 354/2006, do Decreto n° 353/2006, do Decreto nº 183/13, da Lei 
Complementar nº 123/06, e da Lei nº 8.666/93, subsidiariamente. 
 
14.3. O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o da Cidade de 
Amargosa, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Amargosa, 20 de julho de 2016. 
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