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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO Nº .... .12018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, toma pública a realização de licitação, no dia .... .! .... .! ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às : h ( ) horas do dia .! / . 

l.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
w,vw.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h. 

2-DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando a aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinados ao Centro de Educação Infantil 
Estação do Aprender do Município de Planalto - PR, nas condições fixadas neste edital e seus 
anexos. 

01 IMesa ( Ml) 
Descrição: Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 

UN 12.751,50 30 425,05 
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60 UN 

25.200,00 

confeccionado em MDF de 15mm com re 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência 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 W' x 3/16" A estrutura em aço de 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. 

02 IBanco (Bl) 
Descrição: Banco retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re 
engrosso de 3 O 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 é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
Yz" x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

198,24 11.894,40 

03 !Colchonete para Repouso (C03) 
Descrição: 
• Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
• Comprimento: 185cm; 
• Largura: 65cm; 
• Espessura: 05cm. 

70 UN 360,00 
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Características: 
• Revestimento em material têxtil 
!plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na 
cor AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 
• Espuma com densidade nominal Kg/m3: 

D-20. Norma ABNT NBR 8537 
04 !Cadeira de alimentação (Cl) / 16 

Descrição: 
• Cadeira alta de alimentação infantil 
dobrável, em conformidade com a ABNT 
fNBR 15991-1 :2011 Cadeiras altas para, 
crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, 
e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas 
!para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. 
Dimensões: 
• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991- 
2); 
• Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
INBR 15991-2). 
• Borda frontal do assento: raio mínimo de 
5 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
da cadeira possua ângulo menor que 60º em 
'relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada 
conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991- 
2). Características: 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; 
• Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada, 
com tecido; 
• Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor BRANCA, removível ou articulada; 
• Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
iajetado, removível ou articulado; 

UN 252,00/ 4.032,00 
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• Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
• Cinto tipo suspensório; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mmima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

05 !Poltrona individual estofada (PO) 
Descrição: 
• Poltrona individual estofada, revestida em 
couro sintético, dotada de apóiabraços. 
• Características de estabilidade, resistência 
e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 

1/ 

Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
• Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 
• Largura útil do assento: 470 +!- 20mm 
• Altura (h) da superfície do assento: 420 
+/- lOmm • Extensão vertical (h) do 
encosto: mínimo de 500mm • Largura útil 
do encosto: 470 +/- 20mm 
• Inclinação da superfície do assento ( em 
relação à horizontal): entre -2º a - 7° 
• Ângulo do encosto ( em relação ao plano 
do assento): 100º +/-10º 
• Altura do apoio de braços ( em relação ao 
assento): 220 +l-20mm 
• Largura mínima do apoio de braços: 
80mm 14 Características: 
• Estrutura confeccionada em perfis 
tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
1 ", e espessura de parede mínima de 
1,5mm; 
• Partes metálicas unidas por meio de solda; 
• Pés metálicos aparentes e cromados, com 
!Ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura numma de 40 
'micrometros na cor CINZA; 
• Cintas elásticas internas para sustentação 

03 UN 391,50 

c-·J_.e"'--t ·. 4 

1.174,50 

) -) 
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do assento e do encosto; 
• Laterais (braços), base (suporte do 
assento) e fundo ( suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma 
retangular, onde se encaixam as almofadas 
de assento e encosto; 
• Cada um destes elementos deve possuir 
espessura mínima de 1 OOmm, sendo 
inteiramente revestido em couro sintético, 
recebendo camadas internas de espuma 
laminada (espessura mínima de l Ornm) nos 
pontos de contato com o usuário, de modo 
que toda a superfície do móvel, exceto a 
inferior, seja almofadada; 
• Superfície inferior da base, revestida de 
tecido não tecido (TNT) de gramatura 
mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
botões de pressão espaçados a cada 20cm 
ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; 
• Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade D- 
26, com mínimo de 140 mm de espessura, 
com inclinação de 4°, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
couro sintético, dotada de uma subcamada 
de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
'no verso para remoção da capa; 
• Almofada removível do encosto 
confeccionada em espuma de densidade D- 
23 com mínimo de 1 OOmm de espessura, 
com inclinação de 100º em relação ao 
assento, fixada por meio de fitas "velcro", 
inteiramente encapada com couro sintético, 
dotada de uma subcamada de TNT sob a1 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para 
remoção da capa; 15 
• Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura 
acima de 500g/m2 e espessura mínima de 
0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. 

07 UN 06 !Colchonete para trocador (C02) 
nas medidas de 100 cm de comprimento x 
60 cm de largura e 3 cm de espessura, com 

269,25 1.884,75 

rt 
c-J~. 5 
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'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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
[possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

10 

07 !Placa de Tatame em EVA (TAl) 1 100 
Descrição: 
• Tatame em placas intertravadas de E.V.A. 
( etileno-acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. Dimensões: 
• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 
mm 
• Espessura: 20 mm 
Características: 
• Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
( 100% ), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
• Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
• Os encaixes devem proporcionar a junção 
[perfeita das peças; 
• As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90º em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

UN 63,45 6.345,00 

08 !Conjunto para professor composto por 
uma mesa retangular e uma cadeira 
(CJP-01) 
Mesa 
ID . - escnçao: 
• Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel forntal em 
MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico BP, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Dimensões: 
• Altura da mesa: 76 cm 
• Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 

UN 258,67 2.586,70 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

cm Características: 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), cantos arredondados 
( conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 1 O mm. 
Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
1200mm (comprimento) x l 9,4mm 
( espessura), admitindo-se tolerância de até 
+ 2mm para largura e profundidade e +/- 
1 mm para espessura. 
• Painel frontal em MDP ou MDF, com 
espessura de 18mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa 
pressão - BP, acabamento frost, na cor 
CINZA (ver referências). Dimensões 
acabadas de 250mm (largura) x l l 17mm 
(comprimento) x l 8mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
largura e comprimento e +/- 0,6mm para 
espessura. 
• Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com 21 adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
de até +/-0,5mm para espessura. 
• Estrutura composta de: - Montantes 
verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 
(l ,5mm); - Travessa superior confeccionada 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de "C", 
com secção circular, diâmetro de 31, 75mm 
(1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); 
• Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
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secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), 
em chapa 16 (l,5mm). • Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA , fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mmima de 40 
micrometros na cor CINZA. 
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
1moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: • Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm • Assento da. 
cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da 
cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: 
• Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor CINZA. • Alternativamente o assento e 
o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de 
[procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. • 
Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de O, 7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 
inclusive nos bordos. Espessura acabada do 
assento mínima de 9,7mm e máxima de 
12mm. • Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (l,9mm). • Ponteiras 
e sapatas, em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, iajetadas na cor 
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CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. • Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 

18 

UN 

09 !Quadro Mural de Feltro (QM) 
Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado natural fosco, frisado, vista de 
20x 1 9mm profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

UN 94,76 1.705,68 

1 O !Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 
(QBl) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, vista de 20xl 9mm 
profundidade própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Dimensões: 
'Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

12 UN 354,00 4.248,00 

11 !Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 
(QB2) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, vista de 20xl 9mm 
profundidade própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Quadriculado 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 300 cm 

01 UN 274,50 274,50 

12 !Armário para Primeiros Socorros (AM3) 
Descrição: 
Armário suspenso, com duas portas para 

01 552,00 552,00 
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guarda de medicamentos com 
armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura 
epóxi na cor branca. Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento; 
Deverão ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa. 
Internamente serão acopladas 02 prateleiras 
em vidro 4mm, transparente. As portas 
devem possuir pitão para cadeado; 
Dimensões: 
Altura: 150cm 
Largura:80cm 
Profundidade: 35cm 

13 Armário Alto em Aço (AM4) 22 UN 524,75 11.544,50 Descrição: 
Fornecimento e montagem de armário Alto 
em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas 
de abrir com reforços internos tipo ômega e 
puxadores estampados nas portas no sentido 
vertical, com acabamento em PVC, 
contendo 04 prateleiras, sendo O 1 fixa e 03 
com regulagem de altura do tipo 
cremalheira, com fechadura cilíndrica e 
pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 
Altura: 198cm 
Largura:90cm 
Profundidade: 40cm 

14 Arquivo de Aço (AQl) 02 UN 482,50 965,00 Descrição: 
Arquivo deslizante em aço chapa 26 
( espessura 0,46mm) na cor platina, com 
quatro gavetas e travamento único, 
fechamento através de tambor cilíndrico, 
com gavetas corrediças reguláveis 
distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 
deslizamento das gavetas será através de 
rolamento metálico em trilhos telescópicos 
de aço zincado. Os puxadores embutidos e 
as dimensões do porta etiquetas também 
embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado 
contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 
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Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na mesma 
cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:4 7 cm 
Profundidade: 71cm 

15 Mesa de Trabalho (M6) 07 UN 350,00 2.450,00 Descrição: 
Mesa para professor, 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. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 7 5 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 

16 Cadeira com altura regulável (C6) 07 UN 197,00 1.379,00 Descrição: 
Cadeiras giratória 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 
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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. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 
OBS: a cadeira deve ter a certificação da 
ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos 

17 Mesa de reunião (M7) 02 UN 269,00 538,00 Descrição: 
Mesa de reunião oval, 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. 
Dimensões: 
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Altura da mesa: 7 5 cm 
Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 
cm 

18 Cadeira para reunião (C7) 10 UN 76,80 768,00 Descrição: 
Cadeira fixa 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. 
OBS: A cadeira deve obter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 

19 Sofá em material lavável de dois lugares 01 UN 450,00 450,00 (SFl) 
Descrição: 
Sofá de dois lugares em material lavável e 
pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Korino) CV 
20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
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. 

,, . . 
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Assento: Densidade D-23 
Braça: Densidade D-20 
Encostos: Densidade D-20 
Dimensões: 
Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

05 

UN 

20 IQuadro de Avisos em Metal (QM) 
Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado branco, fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, I Omm e 
acabamento em chapa de aço branca 
magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 
Largura I50 cm 

UN 338,56 I.692,80 

2 I [Mesa de refeição para adultos (M8) 
Descrição: 
Mesa circular em revestimento melaminico 
texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC I 80º, e 
acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 7I cm 
Tampo da mesa: diâmetro 1 OOcm 

OI UN 2IO,OO 210,00 

22 !Cadeira para refeição de adultos (C8) 
Descrição: 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 
oval I 6x30, com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 
tratamento de fosfatização e pintura 
eletrostática. 
Empilhamento máximo recomendado: seis 
unidades. 
Cores: Diversas. 
Revestimento: Polipropileno 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 

34 UN 73,50 2.499,00 

23 IFreezer vertical 300L (FZ) OI 2.256,34 2.256,34 
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Descrição: 
Freezer vertical, linha branca, sistema de 
refrigeração "frostfree". 
O refrigerador deverá possuir certificação 
do INMETRO apresentando classificação 
energética "A ou B, conforme estabelecido 
na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): 300 
litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e porta 
revestida em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 
lpó ), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Partes internas revestidas com painéis 
!plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas 
deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em 
acrílico. 
Compartimento de congelamento rápido. 
Lâmpada interna. 
Formas para gelo. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital 
externo. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante: 
Obs.l: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 

f' 
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nº 267 de 2000. 
Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda 
preferencialmente possuir baixo índice 
GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A ou B". 

24 Geladeira Vertical Industrial - 4 portas 02 UN 3900,00 7.800,00 (RFl) 
Descrição: 
Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 
capacidade útil mínima de 1000 litros, 
monofásico 11 O V ou 220 V ( conforme 
tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema 
de transmissão térmica convectiva, através 
de evaporadores e condensadores com 
sistema de ar forçado (sistema frost-free), 
dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 
Dimensões aproximadas: 180xl25x75cm 
(AxLxP) 
Características construtivas: 
Gabinete tipo monobloco revestido interna 
e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm). 
Isolamento do gabinete de poliuretano 
injetado, com espessura mínima de 55mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que a base do 
equipamento situe-se a 
aproximadamente 150 mm do piso. 
Portas revestidas interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, 
com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 

-r 
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Vedação hermética em todo o perímetro das 
portas, constituída de gaxeta magnética 
sanfonada. 
Puxadores, trincos e dobradiças em aço 
inox. Trincos com travamento 
automático. 
Barreira térmica em todo o perímetro dos 
batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência 
elétrica de baixa potência, 
intercambiável. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento 
frontal de fácil acesso. 
Sistema de refrigeração por transmissão 
térmica convectiva, dotado de compressor 
hermético de 1/2 hp, monofásico 11 O V ou 
220 V (conforme tensão local), com sistema 
de ar forçado e degelo automático (sistema 
"frost-free"). 
Obs.: O compressor deve ser instalado na 
parte superior do equipamento. 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
O gás refrigerante deve ainda possuir 
preferencialmente, baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de 
seção circular com diâmetro de 1/4". 
Distância máxima de 25 mm entre arames. 
As paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm(+/- 10 mm). 
Piso interno do gabinete revestido em aço 
inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve 
ter formato de bandeja com rebaixo para o 
direcionamento de qualquer líquido 
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derramado no interior do gabinete para o 
dreno, com vistas ao seu escoamento. 
Painel superior em aço inox, em chapa 22 
(O, 75mm), para proteção do sistema 
de refrigeração e elétrico do equipamento. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Conexões de fiação com bornes dotados de 
parafusos para compressão dos fios. 
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao 
gabinete por meio de braçadeiras. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 
O equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC 
quando submetido a ambientes de até + 
43ºC. 
Devem ser utilizados componentes (sistema 
de refrigeração) que do ponto de vista de 
potência consumida permitam a otimização 
no consumo de energia durante a sua vida 
útil. 

25 Geladeira de uso doméstico frostfree 05 UN 1.799,34 8.996,70 300L (RF2) 
Descrição: 
Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração 
"frostfree", voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 

18 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
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01 

UN 

Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.? 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

26 /Geladeira de uso doméstico frostfree 
410L - linha branca 
Capacidade Total de Armazenamento: 410L 
Capacidade Líq. Congelador: lOOL 
Capacidade Líq. Refrigerador: 31 OL 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 1 lOV ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58,1 KWh/mês (1 lOV) 
Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
l 86,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

UN 2359,50 2.359,50 

27 /Fogão industrial 06 bocas com 
queimadores duplos e forno de câmara 
com banho maria acoplados (FG 1) 
Descrição: 
Fogão industrial central de 6 bocas com 
forno e torneiras de controle em dois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação 
(gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 
queimadores dotados de dispositivo 
"supervisor de chama". O tamanho das 
bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 
simples sendo 3 queimadores duplos e/ 
chapa ou banho maria e e/forno. 4 pés em 
perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83xl07x84 cm (AxLxP) 

02 UN 4150,00 8.300,00 

28 /Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 01 3950,00 3.950,00 
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linha branca (FG2) 
Descrição: 
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: 87x 51x 63 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) 02 UN 509,34 1.018,68 
Descrição: 
Forno de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV ou 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

30 Esterilizador de mamadeiras para micro- 04 UN 117,92 471,68 
ondas (ES) 
Descrição: 
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Esterilizador de mamadeira a vapor, para 
uso em microondas, com capacidade 
mínima de 4 mamadeiras. 
Dimensões: 
Altura: máximo 180mm. 
Diâmetro / Largura: máximo 280mm. 
Características construtivas: 
Base em polipropileno copolímero, dotado 
de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, 
com clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

31 Liquidificador industrial capacidade de 03 UN 651,00 1.953,00 8L (LQl) 
Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
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aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço mox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Vi HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

32 Liquidificador semi-industrial 02 UN 518,29 1.036,58 
capacidade de 2L (LQ2) 
Descrição: 
Liquidificador com 2 Velocidades com 
Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
l,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
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Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço mox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de YS HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

33 Balança de prato com capacidade para 09 UN 628,71 5.658,39 15 kg (BLl) 
Descrição: 
Balança eletrônica digital com prato em aço 
inoxidável com capacidade de 15 kg, 
fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo III". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3, 100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
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Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de l 2mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -1 OºC a +40ºC 
ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: lOW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 02 UN 1814,73 3.629,46 Descrição: 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
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Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

35 Batedeira planetária (BTl) 03 UN 2.782,18 8.346,54 
Descrição: 
Batedeira planetária de aplicação semi- 
industrial, com capacidade para 5 litros, 
fabricada em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 

26 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). 

36 Batedeira planetária 20L (BT2) 02 UN 4299,00 8.598,00 Descrição: 
Batedeira planetária industrial, com 
capacidade para 20 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Altura: 764mm 
Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm 
Tolerância:+/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com três níveis de velocidade. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor espiral, batedor raquete, 
batedor globo e escorregador para 
ingredientes. 
Grade de segurança que desliga a máquina 
ao ser levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona 
segurança operacional. 
Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial "antiplash. 
Acessórios inclusos. 
Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: Yz HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
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voltagem. 
37 Multiprocessador de Alimentos (MT) 09 UN 261,45 2.353,05 Descrição: 

Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade aprox. 
para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 
de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de 1,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 1 lOV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
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1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 02 UN 314,50 629,00 Descrição: 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: l ,2m/ l ,2m 
Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para polpa: 
Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 1 lOV 

39 Purificador de água refrigerado (PR) 05 UN 569,67 2.848,35 Descrição: 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 
filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 
Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem 
para diferentes níveis de temperatura 
( natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
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recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 
Painel frontal em plástico ABS de alta 
resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 
kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 
- canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível e 
mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
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partir de 1 º de janeiro de 2010. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

40 Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) 01 UN 174,00 174,00 
Descrição: 
Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, 

1 

produzido em aço, com motor de potencia 
em 1/5CV, vazão de 3000m3/h, RPM 1600 
- 50/60Hz e chave de reversão do motor. 

1 41 Exaustor eólico 07 UN 765,07 5.355,49 1 
1 Descrição: Exaustor eólico com chapa em 
1 1 alumínio com eixo central blindado e 
1 diâmetro de 0,60 mt, acompanhado com i 

chapa telhado galvanizada chapa 24 de 
1,00xl,00 instalado. 

42 Máquina de lavar roupa capacidade de 02 UN 1.409,50 2.819,00 8kg 

1 

(MQ) 
Descrição: 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 

i Consumo de energia: 0.24 kWh (11 OV) / 
i 0.25 kWh (220V) 1 

1 

Consumo de energia mensal: 8 .16 k Wh/mês 
1 (1 lOV) / 7.83 kWh/mês (220V) ' i 

1 

Cor: branca i 

1 Potência: 550.0 W (110/220V) 1 
1 Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 

1 
1 

1 Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 1 

(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

43 Ferro elétrico a seco (FR) 01 UN 62,34 62,341 1 Descrição: 1 

1 
1 Potência: 1 OOOW 
1 1 
1 !Consumo: l,OkWh 
i Cor: branco 

1 

Voltagem: 1 lOV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 

1 Dimensões aproximadas: 25xl0,5x12 cm 
1 (AxLxP) 1 

1 Peso aproximado: 750g 
i 44 Secadora de Roupas (SC) 02 UN 1999,99 3.999,981 1 

1 

1 Descrição: 
i 

1 Duto de exaustão 
1 

1 

i 1 

1 Sistema anti-rugas 
1 

1 1 

1 

1 

1 
Secagem por tombamento auto-reversível 

1 

i 

1 
! Seletor deb temperatura de secagem 
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Seca 1 OKg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

45 Carros coletores de lixo - Cap. 120 L 12 UN 216,87 2.602,44 (CL) 
Descrição: 
Coletores (tipo contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável, com 
capacidade de 120 litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 120 
litros/50kg. 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade Tolerância 
Coletor ( contêiner para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos) - 
120 litros/50kg 
1010mm 500mm 600mm +/-10 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado 
em aço com tratamento anti corrosão ou 
com pintura eletrostática. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Roda de borracha maciça vulcanizada, com 
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núcleo injetado em PP (polipropileno ), com 
tratamento antifurto incorporado; com 
medida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 

46 Conjuntos de lixeira coleta seletiva - 10 UN 527,00 5.270,00 cap.SOL (LXl) 
Descrição: 
Kit composto por 5 coletores para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo não reciclável, com 
capacidade de 50 litros; 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade ( corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 
unidades. 

47 Lixeiras SOL com pedal e tampa em 15 UN 82,45 1.236,75 plástico rígido (LX2) 
Descrição: 
Lixeira 50 litros com pedal, com pedal 
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metálico, fabricada em processo de 
rotomoldagem sem soldas ou emendas, em 
polietileno de alta densidade com 
tratamento em UV. Pedal fabricado em 
tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa 
xadrez galvanizada. Dobradiça traseira 
fixada em suporte reforçado e preso à 
lixeira por 04 prarafuros. Chapa da 
dobradiça arrebitada na tampa. 
Dimensões: 
Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 
Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 

48 Lixeiras 15 UN 2,90 43,50 Plástico, sem tampa 
9 litros 

49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 05 UN 899,00 4.495,00 colunas - (BBl) 
Descrição: 
Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, 
com 2 colunas, acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
( 40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
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temperatura de 4 º a 15ºC 
Compressor de 1/10 de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema ( desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
( 40 pessoas/h aprox.). 
[Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta 
opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
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eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tornadas NBR 14136, a 
partir de 1 ° de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

50 Aparelho de Ar Condicionado Split 16 UN 4790,00 76.640,00 30000 BTU's (ARl) 
Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 rn3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

51 Aparelho de Ar Condicionado Split 08 UN 2334,50 18.676,00 18.000 
BTU's 
Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 rn3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

52 Aparelho de Ar Condicionado Split 05 UN 1446,92 7.234,60 12.000 
BTU's (AR3) 
Tipo 1-12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 rn3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

'' 
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53 Televisão de LCD 32" com entrada para 14 UN 1.287,80 18.029,20 HDTV e USB (TV) 
Descrição: 
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 
Incredibe surround 
Potência de áudio de 2x15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 
Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

54 Ventilador de Teto (VT) 03 UN 151,00 453,00 Descrição: 
Ventiladores para serem acoplados ao teto 
com 130W de potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura - 23,5cm 
Altura - 26cm 

55 Projetor Multimídia 06 UN 2.298,00 13.788,00 Características: 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 
Video 
Voltagem Bivolt 
Projetor Xl23PH DLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário (CD- 
ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
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manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F / 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 
mínimo 21, 79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 
máxima de projeção 3 9, 04 pés, 1.1 x Zoom 
Óptico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: l 90W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

56 Centrífuga 04 UN 457,67 1.830,68 Potencia l 70W 
Timer de 5 minutos com desligamento 
automático 
Capacidade para 20 kg de roupas molhadas 
Abertura do cesto grande 
Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem llOv 
Cor branco 

57 Caixa de som Compatível com MP3, Rádio 01 UN 806,67 806,67 FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de 
transmissão e recepção de Áudio digital, 
Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 
Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo 
de áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), 
Entrada para microfone (PIO), Microfone 
sem fio, Controle de áudio (graves e 
agudos), Controle remoto 
Potência RMS 300WRMS 
Características do display LCD 
Voltagem Bivolt 
Alimentação Energia elétrica e bateria 
interna recarregável 

58 Forno elétrico industrial 02 UN 556,62 1.113,24 Sistema de gaveta. 
Isolamento de lã de vidro. 
Porta de vidro temperado. 
Frente e laterais em aço inox, tampo em aço 
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galvanizado. 
Equipado com 2 termostatos por câmara para o 
manuseio independente de cada resistência. 
Medidas internas (A x L x P): 70 x 60 x 25 cm. 
Medidas externas (A x L x P): 85 x 65 x 48 cm. 
Altura com cavalete: 146 cm. 
Peso: 75 kg. 
Quantidade de câmara: 1. 
Potência por câmara: 4000W. 
Consumo por câmara: 4kw/h. 
Amperes por câmara: 18. 
Tensão: 220V bifásico. 
Graus: O a 300º. 

59 Varal móvel 06 UN 61,45 368,70 Varal de Roupas com 2 Abas Alumínio 
Altura: 91,0cm 
Largura: 56,0cm 
Profundidade: 153,0cm 

60 Cilindro de pão elétrico 01 UN 748,50 748,50 características: 
Carenagem Em Aço Inox Resistente A 
Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 
50mm E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
Seletora) 
Consumo: 0,19 Kw/H. 
Produção (Aproximada): 16 Metros/ 
Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. 

Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 
25cm(A) 

61 Roteador wifi 15 UN 143,34 2.150,10 Roteador wireless, indoor, taxa de 
transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

62 Telefone com fio(fixo) 05 UN 153,00 765,00 
.,, 
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Fabricação brasileira, 03(três) campainhas 
com volume alto, médio e baixo. 15(quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

08 

UN 

63 /Telefone sem fio 
Telefone sem fio, fabricação brasileira com 
identificador de chamadas, base auricular, 
cabos e carregadores, 1 O números de 
remarcação rápida, relógio com alarme, 
baterias recarregáveis de níquel metal 
hídrico tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
ipolegadas/3,5 cm 

UN 183,00 1.464,00 

64 /Travesseiro infantil 
Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
INão Alérgico 
'Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

130 UN 15,54 2.020,20 

65 /Fronhas de travesseiros 
Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

130 UN 7,67 997,10 

66 /Capas de colchonetes 
Comprimento: 185cm 
Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

70 45,35 3.174,50 

67 /Banquetas de madeira 
Pinus/ jatobá 

15 UN 69,39 1.040,85 
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Dimensões 
Altura = 50 cm 
Largura= 34 cm 
Profundidade= 32 cm 
Cadeira estofada 
Espuma densidade 33 
Pintada verniz 

26 68 !Computador de mesa 
(Processador I3, 8 gb de memória, disco 
rígido de 500 gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 
bit, em português (brasil)+ mouse + caixa 
de som + teclado em português + monitor 
led de 19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um (01) 
ano. 

69 !Impressora Laser 
Capacidade de saída de papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
'Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28, 7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 

10 

UN 

UN 1 1.566,67 

2.743,34 

15.666,70 

71.326,84 
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Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel A5 até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / 
Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
Sistemas Operacionais Compativeis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de T oner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

10 UN 1743,34 17.433,40 70 !Impressora Multifuncional Jato de Tinta 
sistema de tanque de tinta. 
Impressão: Resolução maxima de 
impressão: 5760 x 1440 dpi: Velocidade de 
impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em 
cores; Scanner: Resolução máxima: 1200 x 
2400 dpi; 

( 
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Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha( mono) 9. 5 ms/linha( cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, AS, A6, 
B5, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 
16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
1/8x9 1/2pol.), DL(l 10x220mm), 
C6(114xl62mm) Meia Carta(5 1/2x8 
1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8xl Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: 
Bivolt; Cor do produto: Preto. 
[Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

14 275,63 71 !Cadeirinha de repouso 
Características: 
Idade Recomendada: A Partir Do 
!Nascimento (Om+) 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 
Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil) 
V 100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
(Colorida) 
Certificação Do Inmetro: Sim 
- Cinto De Segurança De Três Pontos 
- Tecido Do Assento É Removível (Pode 
Ser Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

UN 3.858,82 
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72 Armário roupeiro - (AM2) 02 UN 6 1.240,00 Descrição: 
Roupeiro em aço na cor cristal, 20,00 
confeccionados em chapa de aço "22" 
(0,75mm), constituído por 12 portas. As 
portas devem possuir venezianas para 
arejamento e possuir pitão para cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou imperfeições no acabamento 
dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135º, pés 
removíveis com sapatas plásticas 
niveladoras 03/8". 
Dimensões: 
Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

73 Pratos - altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 300 UN 3,29 987,00 
diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 
capacidade 600ml 

74 Caneca - 85 mm altura - espessura 2,0 300 UN 6,24 1.872,00 
mm - - diâmetro (boca77 mm base 58 mm) 
-capacidade 300ml 

75 Cumbuca - 52 mm altura - espessura 2,0 300 UN 14,40 4.320,00 
mm - diâmetro (boca 11 lmm base 70mm) 
-capacidade 300ml 

76 Colher - comprimento 1 70 mm 300 UN 3,80 1.140,00 
(cabo+concha)- Espessura (cabo 3,5 mm, 
concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm) - 
capacidade 1 O ml 

-( 
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77 Garfo - garfo mesa, material corpo aço 300 UN 6,06 1.818,00 inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
tipo mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 
e 3mm espessura 

78 Faca - faca mesa, material lâmina aço 300 UN 8,59 2.577,00 inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

79 Lavadora de alta pressão profissional 06 Un 838,00 5.028,00 Lavadora de alta pressão profissional com 
porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, robusta e 
super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação especial, 
basta ligar na tomada e pronto, a máquina 
está pronta para o uso. Possui um exclusivo 
porta acessórios, que ajuda na organização 
do produto para guardar, mangueira de alta 
pressão de 7 ,5m além de bomba axial com 
cabeçote em alumínio, pistões em aço inox 
e potência de até 2,2kW e vazão de 5001/h, 
o que garante maior poder de arrasto da 
sujeira. 
Uma excelente máquina para ser usada em 
pequenos negócios como mercadinhos, 
frutarias, lava car, escolas, açougues e 
também em condomínios. 
Acessórios inclusos da IA vadora de Alta 
pressão profissional: 
- O 1 pistola de alta pressão 
- O 1 engate rápido 
- O 1 lança com bico regulável 
- O 1 mangueira de alta pressão 7 ,5 metros 
- O 1 suporte de lança 
- O 1 suporte de pistola 
- O 1 suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 
- Bicicleta ou moto: e possível lavar até 15 
bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: e possível lavar até 8 carros de 
passeio 
- Calçada: e possível lavar até 130m2 de 
calçada 
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-e=: .• - "-..,_____...,._\..,,·,. 45 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

- Parede: e possível lavar entre 130m2 e 
1 220m2 de parede. 

Características técnicas da lavadora de alta 
pressão 
- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 k W 

1 - Pressão máxima: 2000Psi 
1 - Corrente elétrica: 7,4A 

- Vazão: 5001/h 1 

- Motor: Indução 
- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 

1 

Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento( cm): 4 7 ,60 
Peso(kg): 18 

1 
1 

1 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 

1 fabricação 
1 Volts: 220 Volts 

1 
80 Aspirador de Pó 02 Un 294,24 588,48 

1 
1 Aspirador vertical, Smart turbo, 1800W, l 
1 

1 lOV, com filtro; 
1 Material: Plástico e metal; 1 

Capacidade: 2,21 
1 Peso aproximado: 4,3 kg 

TOTAL 469.948,28 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 469.948,28 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme 
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4-DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3° Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5-DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

~ 5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 
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5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VII, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VII. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico ( e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
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na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e", 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 ( do objeto) e no 
__ .,,. 
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anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1-DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.1.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

~ 
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8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.2 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.4.3 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

.,.,('- 
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8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 
8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
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Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 1 O ( um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 
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10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para micro empresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
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enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra- 
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razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- O objeto deverá ser entregue na Secretaria de Educação ou nos locais definidos na ordem 
de compra, no prazo de até 1 O (dez) dias corridos contado após o recebimento da Solicitação de 
Entrega. 

11.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser 
recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

11.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

11.4- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 

11.5- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 
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12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
c) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
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d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
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ORÇAMENTÁRIAS: 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

14.4- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta bancária a ser 
indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
.... ./2018. 

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
11 h30 e das 13h30 e 17h30. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 
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15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 30/06/2019. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2019. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17 - DA CONTRATAÇÃO 

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 
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17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n. º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4 º, inciso XXIII, da Lei n. º 10.520/02. 

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4º, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II -Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Orientações para geração e preenchimento da proposta de preços. 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

rr: .. 1.-.-~ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

MUNICIPIO: 
EST. 

Credenciamos o(a) Sr.(a) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~- 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

.... ./2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, 

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, 
interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

O representante legal da empresa _ 

, na qualidade de Proponente do procedimento ----------------~ 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 
RGICPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: 
------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data I I 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do§ 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO VII - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

CNPJNº 

MUNICIPIO: 
EST. 

O representante legal da empresa 
~~~~~~~~~~~~~~- 

' na qualidade de Proponente do procedimento ~~~~~~~~~~~~~~~~-z--- 

1 i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, 
com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, 
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 
em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e 
do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º , com sede à , Nº , na 
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na Cidade de .................................................................................................................................. , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº ---/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinados ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR, 
nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 
LOTE: 1 

OI !Mesa ( Ml) 
Descrição: Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência L 148), 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 
IPºr meio de parafusos auto-atarrachantes de 
2 Yz" x 3/16" A estrutura em aço de pintura 
eletrostática com tinta epóxi em pó, na con 

30 UN 
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branca fosca, polimerizada em estufa. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à estrutura através de 
encaixe. 

60 
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04 /Cadeira de alimentação (Cl) / 16 1 UN 
Descrição: 
• Cadeira alta de alimentação infantil 
dobrável, em conformidade com a ABNT 

02 /Banco {Bl) 
Descrição: Banco retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
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 é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
W' x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
1polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

03 /Colchonete para Repouso (C03) 
Descrição: 
• Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
normaABNTNBR 13579-1 11 Dimensões: 
• Comprimento: 185cm; 
• Largura: 65cm; 
• Espessura: 05cm. 
Características: 
• Revestimento em material têxtil 
plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na 
cor AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 
• Espuma com densidade nominal Kg/m3: 

D-20. Norma ABNT NBR 8537 

70 
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NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para 
crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, 
e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas 
1Para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. 
Dimensões: 
• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991- 
2); 
• Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
NBR 15991-2). 
• Borda frontal do assento: raio mínimo de 
5 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
da cadeira possua ângulo menor que 60º em 
'relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada 
conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991- 
2). Características: 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; 
• Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada 
com tecido; 
• Braços ou dispositivo para proteção 
lateral; 
• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor BRANCA, removível ou articulada; 
• Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
• Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
• Cinto tipo suspensório; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura miruma de 40 
micrometros na cor CINZA. 

03 UN 
05 !Poltrona individual estofada (PO) 

Descrição: 
• Poltrona individual estofada, revestida em 
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couro sintético, dotada de apóiabraços. 
• Características de estabilidade, resistência 
e durabilidade, conforme NBR 15164:2004 
/ Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
• Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 
• Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
• Altura (h) da superfície do assento: 420 
+/- lümm • Extensão vertical (h) do 
encosto: mínimo de 500mm • Largura útil 
do encosto: 470 +!- 20mm 
• Inclinação da superfície do assento ( em 
relação à horizontal): entre -2º a - 7° 
• Ângulo do encosto ( em relação ao plano 
do assento): 100º +/-10º 
• Altura do apoio de braços ( em relação ao 
assento): 220 +/-20mm 
• Largura mínima do apoio de braços: 
80mm 14 Características: 
• Estrutura confeccionada em perfis 
tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
1 ", e espessura de parede mínima de 
1,5mm; 
• Partes metálicas unidas por meio de solda; 
• Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mintma de 40 
rnicrometros na cor CINZA; 
• Cintas elásticas internas para sustentação 
do assento e do encosto; 
• Laterais (braços), base ( suporte do 
assento) e fundo (suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma 
retangular, onde se encaixam as almofadas 
de assento e encosto; 
• Cada um destes elementos deve possuir, 
espessura mínima de 1 OOmm, sendo 
inteiramente revestido em couro sintético, 
'recebendo camadas internas de espuma 
laminada ( espessura mínima de 1 Omm) nos 
'pontos de contato com o usuário, de modo 
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que toda a superfície do móvel, exceto a1 
inferior, seja almofadada; 
• Superfície inferior da base, revestida de 
tecido não tecido (TNT) de gramatura 
mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
botões de pressão espaçados a cada 20cm 
ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; 
• Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade D- 
26, com mínimo de 140 mm de espessura, 
com inclinação de 4º, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
couro sintético, dotada de uma subcamada 
de TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
no verso para remoção da capa; 
• Almofada removível do encosto 
confeccionada em espuma de densidade D- 
23 com mínimo de 1 OOmm de espessura, 
com inclinação de 100º em relação ao 
assento, fixada por meio de fitas "velcro", 
inteiramente encapada com couro sintético, 
dotada de uma subcamada de TNT sob a 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para 
remoção da capa; 15 
• Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura 
acima de 500g/m2 e espessura mínima de 
0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. 

07 

UN 

06 !Colchonete para trocador (C02) 
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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

UN 

07 !Placa de Tatame em EVA (TAl) 
Descrição: 
• Tatame em placas intertravadas de E.V.A. 
( etileno-acetato de vinil) com bordas de 
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acabamento. Dimensões: 
• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 
mm 
• Espessura: 20 mm 
Características: 
• Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
( 100% ), atóxicas, com superfície 
texturizada, siliconizada, antiderrapante e 
lavável; 
• Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 
• Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; 
• As arestas de bordas e placas devem ser 
uniformes, com corte preciso a 90º em 
relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

10 08 !Conjunto para professor composto por, 
uma mesa retangular e uma cadeira 
(CJP-01) 
Mesa 
Descrição: 
• Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel forntal em 
MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico BP, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Dimensões: 
• Altura da mesa: 76 cm 
• Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 
cm Características: 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), cantos arredondados 
( conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 1 O mm. 

UN 
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Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até 
+ 2mm para largura e profundidade e +/- 
1 mm para espessura. 
• Painel frontal em MDP ou MDF, com 
espessura de l 8mm, revestido nas duas 
faces em laminado melamínico de baixai 
pressão - BP, acabamento frost, na cor 
CINZA (ver referências). Dimensões 
acabadas de 250mm (largura) x l 117mm 
(comprimento) x l 8mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para, 
largura e comprimento e +/- 0,6mm para 
espessura. 
• Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com 21 adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
de até +/-0,5mm para espessura. 
• Estrutura composta de: - Montantes 
verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 
(l ,5mm); - Travessa superior confeccionada 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, curvado em formato de "C", 
com secção circular, diâmetro de 31,75mm 
(1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); 
• Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), 
em chapa 16 (l,5mm). • Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA , fixadas à 
estrutura através de encaixe. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mirnma de 40 
micrometros na cor CINZA. 
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
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com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: • Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm • Assento da 
cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da 
cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: 
• Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor CINZA. • Alternativamente o assento e 
o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de l ,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. • 
Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de O, 7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 
inclusive nos bordos. Espessura acabada do 
assento mínima de 9,7mm e máxima de 
l 2mm. • Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (l,9mm). • Ponteiras 
e sapatas, em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetadas na cor, 
CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. • Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
rpolimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 

18 UN 
09 !Quadro Mural de Feltro (QM) 

Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado natural fosco, frisado, vista de 
20x l 9mm profundidade; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
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acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

10 Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 12 UN (QBl) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, vista de 20x l 9mm 
profundidade própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

11 Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 01 UN (QB2) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado 
natural fosco, frisado, vista de 20x 19mm 
profundidade própria para facilitar trocas do 
conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Quadriculado 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 300 cm 

12 Armário para Primeiros Socorros (AM3) 01 UN Descrição: 
Armário suspenso, com duas portas para 
guarda de medicamentos com 
armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura 
epóxi na cor branca. Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento; 
Deverão ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
especial com secagem em estufa. 
Internamente serão acopladas 02 prateleiras 
em vidro 4mm, transparente. As portas 
devem possuir pitão para cadeado; 
Dimensões: 
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Altura: 15 Ocm 
Largura:80cm 
Profundidade: 35cm 

13 Armário Alto em Aço (AM4) 22 UN Descrição: 
Fornecimento e montagem de armário Alto 
em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas 
de abrir com reforços internos tipo ômega e 
puxadores estampados nas portas no sentido 
vertical, com acabamento em PVC, 
contendo 04 prateleiras, sendo O 1 fixa e 03 
com regulagem de altura do tipo 
cremalheira, com fechadura cilíndrica e 
pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 
Altura: 198cm 
Largura:90cm 
Profundidade: 40cm 

14 Arquivo de Aço {AQl) 02 UN Descrição: 
Arquivo deslizante em aço chapa 26 
(espessura 0,46mm) na cor platina, com 
quatro gavetas e travamento único, 
fechamento através de tambor cilíndrico, 
com gavetas corrediças reguláveis 
distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 
deslizamento das gavetas será através de 
rolamento metálico em trilhos telescópicos 
de aço zincado. Os puxadores embutidos e 
as dimensões do porta etiquetas também 
embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado 
contra oxidação com fosfato de zinco e 
pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Rodapé em chapa de aço pintada na mesma 
cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
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Profundidade: 71cm 
15 Mesa de Trabalho (M6) 07 UN Descrição: 

Mesa para professor, 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. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 

16 Cadeira com altura regulável (C6) 07 UN Descrição: 
Cadeiras giratória com braços, espaldar 
médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano irtjetada 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 
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regulagem em cinco posições. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 
OBS: a cadeira deve ter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos 

17 Mesa de reunião (M7) 02 UN Descrição: 
Mesa de reunião oval, com tampo em 
melamina na cor platina, com 25mm de 
espessura, bordas arredondadas em perfil de 
PVC preto, 180°, 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. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 
Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 
cm 

18 Cadeira para reunião (C7) 10 UN Descrição: 
Cadeira fixa 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 
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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. 
OBS: A cadeira deve obter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

19 Sofá em material lavável de dois lugares 01 UN (SFl) 
Descrição: 
Sofá de dois lugares em material lavável e 
pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Korino) CV 
20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
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: 
Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

20 Quadro de Avisos em Metal (QM) 05 UN Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado branco, fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em chapa de aço branca 
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01 UN 

magnética. 
Dimensões: 
Altura 90 cm 
Largura 150 cm 

21 \Mesa de refeição para adultos (M8) 
Descrição: 
Mesa circular em revestimento melaminico 
itexturizado, 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. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 100cm 

22 \Cadeira para refeição de adultos (C8) 
Descrição: 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
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 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 

34 UN 

23 \Freezer vertical 300L (FZ) 
Descrição: 
Freezer vertical, linha branca, sistema de 
refrigeração "frostfree". 
O refrigerador deverá possuir certificação 
do INMETRO apresentando classificação 
energética "A ou B, conforme estabelecido 
na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): 300 

01 UN 
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litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e porta 
revestida em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas 
deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em 
acrílico. 
Compartimento de congelamento rápido. 
Lâmpada interna. 
Formas para gelo. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital 
externo. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante: 
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda 
preferencialmente possuir baixo índice 
GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
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Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A ou B". 

24 Geladeira Vertical Industrial - 4 portas 02 UN 
(RFl) 
Descrição: 
Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 
capacidade útil mínima de 1000 litros, 
monofásico 11 O V ou 220 V ( conforme 
tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema 
de transmissão térmica convectiva, através 
de evaporadores e condensadores com 
sistema de ar forçado (sistema frost-free), 
dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 
Dimensões aproximadas: 180x125x75cm 
(AxLxP) 
Características construtivas: 
Gabinete tipo monobloco revestido interna 
e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm). 
Isolamento do gabinete de poliuretano 
injetado, com espessura mínima de 55mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que a base do 
equipamento situe-se a 
aproximadamente 150 mm do piso. 
Portas revestidas interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, 
com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
Vedação hermética em todo o perímetro das 
portas, constituída de gaxeta magnética 
sanfonada. 
Puxadores, trincos e dobradiças em aço 
inox. Trincos com travamento 
automático. 
Barreira térmica em todo o perímetro dos 
batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência 
elétrica de baixa potência, 
intercambiável. 
Sistema de controle de temperatura por 
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meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento 
frontal de fácil acesso. 
Sistema de refrigeração por transmissão 
térmica convectiva, dotado de compressor 
hermético de 1 /2 hp, monofásico 11 O V ou 
220 V (conforme tensão local), com sistema 
de ar forçado e degelo automático (sistema 
"frost - free "). 
Obs.: O compressor deve ser instalado na 
parte superior do equipamento. 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
O gás refrigerante deve ainda possuir 
preferencialmente, baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de 
seção circular com diâmetro de 1/4". 
Distância máxima de 25 mm entre arames. 
As paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm(+/- 10 mm). 
Piso interno do gabinete revestido em aço 
inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve 
ter formato de bandeja com rebaixo para o 
direcionamento de qualquer líquido 
derramado no interior do gabinete para o 
dreno, com vistas ao seu escoamento. 
Painel superior em aço inox, em chapa 22 
(0,75mm), para proteção do sistema 
de refrigeração e elétrico do equipamento. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Conexões de fiação com bornes dotados de 
parafusos para compressão dos fios. 
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Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao 
gabinete por meio de braçadeiras. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 
O equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC 
quando submetido a ambientes de até + 
43ºC. 
Devem ser utilizados componentes (sistema 
de refrigeração) que do ponto de vista de 
potência consumida permitam a otimização 
no consumo de energia durante a sua vida 
útil. 

25 Geladeira de uso doméstico frostfree 05 UN 
300L (RF2) 
Descrição: 
Refrigerador vertical combinado, linha 
branca, sistema de refrigeração 
"frostfree", voltagem 11 O V ou 220 V 
(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras de vidro temperado 
removíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
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removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer. 
Formas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A", conforme 
estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. 

26 \Geladeira de uso doméstico frostfree 
410L- linha branca 
Capacidade Total de Armazenamento: 410L 
Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 

01 UN 
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Capacidade Líq. Refrigerador: 31 OL 
Capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 1 lOV ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (11 OV) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73 ,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

27 Fogão industrial 06 bocas com 02 UN 
queimadores duplos e forno de câmara 
com banho maria acoplados (FG 1) 
Descrição: 
Fogão industrial central de 6 bocas com 
forno e torneiras de controle em dois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação 
(gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 
queimadores dotados de dispositivo 
"supervisor de chama". O tamanho das 
bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 
simples sendo 3 queimadores duplos e/ 
chapa ou banho maria e e/forno. 4 pés em 
perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 

28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 01 UN 
linha branca (FG2) 
Descrição: 
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: 87x 5 lx 63 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 
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29 Microondas 30L - Linha Branca (MI) 02 UN 
Descrição: 
Forno de microondas 
Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 
Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Voltagem: 1 lOV ou 220V (conforme 
demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

30 Esterilizador de mamadeiras para micro- 04 UN 
ondas (ES) 
Descrição: 
Esterilizador de mamadeira a vapor, para 
uso em microondas, com capacidade 
mínima de 4 mamadeiras. 
Dimensões: 
Altura: máximo l 80mm. 
Diâmetro / Largura: máximo 280mm. 
Características construtivas: 
Base em polipropileno copolímero, dotado 
de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, 4 
mamadeiras. Tampa em plástico em 
polipropileno copolímero, transparente, 
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com clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

31 Liquidificador industrial capacidade de 03 UN 
8L (LQl) 
Liquidificador industrial de 8 litros, 
fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
l ,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
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Motor monofásico de Yi HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

32 Liquidificador semi-industrial 02 UN 
capacidade de 2L (LQ2) 
Descrição: 
Liquidificador com 2 Velocidades com 
Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Características construtivas: 
Copo removível, confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço inox. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 
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elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de Yz HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

33 Balança de prato com capacidade para 09 UN 
15 kg (BLl) 
Descrição: 
Balança eletrônica digital com prato em aço 
inoxidável com capacidade de 15 kg, 
fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo III". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -lOºC a +40ºC 
ou com redução dessa faixa de 
temperatura. 
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Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 1 lOVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: lOW. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 02 UN 
Descrição: 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
Tolerância:+/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 110 e 220V. 
Com carregador + bateria e demais 
acessórios. 
Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
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corrente da operação. 
35 Batedeira planetária (BTl) 03 UN 

Descrição: 
Batedeira planetária de aplicação semi- 
industrial, com capacidade para 5 litros, 
fabricada em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância:+/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

36 Batedeira planetária 20L (BT2) 02 UN 
Descrição: 
Batedeira planetária industrial, com 
capacidade para 20 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma 
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UN 

Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12- Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Altura: 764mm 
Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com três níveis de velocidade. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor espiral, batedor raquete, 
batedor globo e escorregador para 
ingredientes. 
Grade de segurança que desliga a máquina 
ao ser levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona 
segurança operacional. 
Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial "antiplash. 
Acessórios inclusos. 
Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: Vi HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 

3 7 IMultiprocessador de Alimentos (MT) 
Descrição: 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
Tigela extragrande, com capacidade aprox. 
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para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 
de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de l,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 1 lOV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 02 UN 
Descrição: 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 
Especificações técnicas/ Comprimento do 
cabo: 1,2m/ 1,2m 
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Especificações do design/ Suporte e 
grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para polpa: 
Aço inoxidável 
Especificações do design/ Cores 
disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 1 lOV 

05 UN 39 !Purificador de água refrigerado (PR) 
Descrição: 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
com selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 
filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 
Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem 
para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 
Painel frontal em plástico ABS de alta 
resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 
kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 
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01 UN 

- canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível e 
mangueira, 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 º de janeiro de 201 O. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

40 !Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) 
Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de 
diâmetro, produzido em aço, com motor de 
potencia em 1/5CV, vazão de 3000m3/h, 
RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão 
do motor. 

41 !Exaustor eólico 
Descrição: Exaustor eólico com chapa em 
alumínio com eixo central blindado e 

07 UN 
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diâmetro de 0,60 mt, acompanhado com 
chapa telhado galvanizada chapa 24 de 
l,OOxl,00 instalado. 

42 Máquina de lavar roupa capacidade de 02 UN 
8kg 
(MQ) 
Descrição: 
Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (l lOV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 k Wh/mês 
(l lOV) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

43 Ferro elétrico a seco (FR) 01 UN 
Descrição: 
Potência: 1 OOOW 
Consumo: l,OkWh 
Cor: branco 
Voltagem: l lOV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25xl0,5xl2 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 750g 

44 Secadora de Roupas (SC) 02 UN 
Descrição: 
Duto de exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: l lOV ou 220V (não é bivolt) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

45 Carros coletores de lixo - Cap, 120 L 12 UN 
(CL) 
Descrição: 
Coletores (tipo contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 
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externa, sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável , com 
capacidade de 120 litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 120 
litros/50kg. 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade Tolerância 
Coletor ( contêiner para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos) - 
120 litros/50kg 
1010mm 500mm 600mm +/-10 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado 
em aço com tratamento anti corrosão ou 
com pintura eletrostática. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Roda de borracha maciça vulcanizada, com 
núcleo injetado em PP (polipropileno ), com 
tratamento antifurto incorporado; com 
medida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 

46 Conjuntos de lixeira coleta seletiva - 10 UN 
cap.SOL (LXl) 
Descrição: 
Kit composto por 5 coletores para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 
externa, sendo: 

"•t'~ 
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1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), 
com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo não reciclável, com 
capacidade de 50 litros; 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 
unidades. 

47 Lixeiras SOL com pedal e tampa em 15 UN 
plástico rígido (LX2) 
Descrição: 
Lixeira 50 litros com pedal, com pedal 
metálico, fabricada em processo de 
rotomoldagem sem soldas ou emendas, em 
polietileno de alta densidade com 
tratamento em UV. Pedal fabricado em 
tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa 
xadrez galvanizada. Dobradiça traseira 
fixada em suporte reforçado e preso à 
lixeira por 04 prarafuros. Chapa da 
dobradiça arrebitada na tampa. 
Dimensões: 
Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 
Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 
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48 Lixeiras 15 UN 
Plástico, sem tampa 
9 litros 

49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 05 UN 
colunas - (BBl) 
Descrição: 
Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, 
com 2 colunas, acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora 
(40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291mm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4º a 15ºC 
Compressor de 1 /1 O de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema ( desligamento 
automático em caso de 
superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
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(40 pessoas/h aprox.). 
[Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar acidentes. 
O bebedouro deve ser acessível, em 
conformidade à NBR 9050/2005, no que 
couber. 
Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta 
opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 º de janeiro de 2010. 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação. 

50 Aparelho de Ar Condicionado Split 16 UN 
30000 BTU's (ARl) 
Tipo 1 - 30.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 

,,,-r 
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Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

51 Aparelho de Ar Condicionado Split 08 UN 
18.000 
BTU's 
Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

52 Aparelho de Ar Condicionado Split 05 UN 
12.000 
BTU's (AR3) 
Tipo 1 - 12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

53 Televisão de LCD 32" com entrada para 14 UN 
HDTV e USB (TV) 
Descrição: 
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 
Incredibe surround 
Potência de áudio de 2x 15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
totalmente digital em um único cabo Easy 

...•. 
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Link: controle fácil da TV e dispositivo 
conectado por HDMI CEC 
Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
Dimensões: 
Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 
Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

54 Ventilador de Teto (VT) 03 UN 
Descrição: 
Ventiladores para serem acoplados ao teto 
com l 30W de potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura-23,5cm 
Altura - 26cm 

55 Projetor Multimídia 06 UN 
Características: 
3.000 ANSI Lumens 
Painel 
Windows PC/Mac PC 
HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 
Vídeo 
Voltagem Bivolt 
Projetor X123PH DLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário (CD- 
ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 
9x31,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
Abertura F / 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 
mínimo 21, 79 milímetros, distância focal 
máxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
tamanho da imagem 23 ", máxima diagonal 
tamanho da imagem 25 pés, distância 
mínima de projeção 39,37", distância 
máxima de projeção 39,04 pés, l.lx Zoom 
Optico 
Tipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: l 90W 
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04 UN 

Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

56 !Centrífuga 
Potencia 170W 
Timer de 5 minutos com desligamento 
automático 
Capacidade para 20 kg de roupas molhadas 
Abertura do cesto grande 
Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
Voltagem 11 Ov 
Cor branco 

57 lCaíxa de som Compatível com MP3, Rádio 
FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de 
transmissão e recepção de Áudio digital, 
Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 
Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo 
de áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), 
Entrada para microfone (P 1 O), Microfone 
sem fio, Controle de áudio (graves e 
agudos), Controle remoto 
Potência RMS 300W RMS 
Características do display LCD 
Voltagem Bivolt 
Alimentação Energia elétrica e bateria 
interna recarregável 

01 UN 

58 Forno elétrico industrial 102 
Sistema de gaveta. 
Isolamento de lã de vidro. 

UN 

Porta de vidro temperado. 
Frente e laterais em aço inox, tampo em aço 
galvanizado. 
Equipado com 2 termostatos por câmara para o 
manuseio independente de cada resistência. 
Medidas internas (A x L x P): 70 x 60 x 25 cm. 
Medidas externas (A x L x P): 85 x 65 x 48 cm. 
Altura com cavalete: 146 cm. 
Peso: 75 kg. 
Quantidade de câmara: 1. 
Potência por câmara: 4000W. 
Consumo por câmara: 4kw!h. 
Amperes por câmara: 18. 
Tensão: 220V bifásico. 
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Graus: O a 300°. 
59 !Varal móvel 

Varal de Roupas com 2 Abas Alumínio 
Altura: 91,0cm 
Largura: 56,0cm 
Profundidade: 153,0cm 

06 UN 

60 !Cilindro de pão elétrico 
características: 
Carenagem Em Aço Inox Resistente A 
Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 
50mm E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
Seletora) 
Consumo: 0,19 Kw/H. 
Produção (Aproximada): 16 Metros/ 
Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. 

Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 
25cm(A) 

01 UN 

61 !Roteador wifi 
Roteador wireless, indoor, taxa de 
transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

15 UN 

62 !Telefone com fio(fixo) 
Fabricação brasileira, 03(três) campainhas 
com volume alto, médio e baixo. 15( quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

05 UN 

63 !Telefone sem fio 
Telefone sem fio, fabricação brasileira com 
identificador de chamadas, base auricular, 
cabos e carregadores, 1 O números de 
remarcação rápida, relógio com alarme, 
baterias recarregáveis de níquel metal 

08 UN 
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hídrico tamanho AAA, 
Visor iluminado para fácil atendimento, 
capacidade mínima de 50 números, 16 
horas de uso continuo, tamanho: 1.4 
polegadas/3,5 cm 

64 Travesseiro infantil 130 UN 
Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
Enchimento: 100% Fibra Poliéster 
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
Não Alérgico 
Antitraça e Antimofo 
Inodoro 
Possível Lavar e Secar em Máquina 

65 Fronhas de travesseiros 130 UN 
Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

66 Capas de colchonetes 70 UN 
Comprimento: 185cm 
Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

67 Banquetas de madeira 15 UN 
Pinus/ jatobá 
Dimensões 
Altura = 50 cm 
Largura= 34 cm 
Profundidade= 32 cm 
Cadeira estofada 
Espuma densidade 33 
Pintada verniz 

68 Computador de mesa 26 UN 
(Processador I3, 8gb de memória, disco 
rígido de 500 gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 
bit, em português (brasil)+ mouse + caixa 
de som + teclado em português + monitor 
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led de 19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
altura. Com Garantia de no minímo um (O 1) 
ano. 

69 [Impressora Laser 
Capacidade de saída de papel: 
100 folhas 
Tecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
Emulação PCL6 
Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 
44,2 x 28, 7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 
Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
Tamanhos do Papel AS até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / 

UN 
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10 UN 

Sleep 
468W / 58W / 0.8W 
Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
Peso do Equipamento com caixa 7 ,9kg 
Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
AirPrint, Google Cloud Print, Brother 
iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2. 000 páginas 
Sistemas Operacionais Compativeis 
Windows Sim 
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
Unidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de Toner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

70 !Impressora Multifuncional Jato de Tinta 
sistema de tanque de tinta. 
Impressão: Resolução maxima de 
impressão: 5760 x 1440 dpi: Velocidade de 
impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em 
cores; Scanner: Resolução máxima: 1200 x 
2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
intema(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha( mono) 9. 5 ms/linha( cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, AS, A6, 
85, 1 Ox15cm(4x6pol.), 13xl 8cm(5x7pol.), 
16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
1/8x9 1/2pol.), DL(l 10x220mm), 
C6(114xl62mm) Meia Carta(5 1/2x8 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

14 UN 

1/2pol.), 13x20cm(5x8pol.), 
20x25cm(8x10pol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
Capacidade de bandeja de saída: 
30 folhas de papel A4. 
Visor de LCD; Software; Interfaces de 
Comunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethemet; Voltagem: 
Bivolt; Cor do produto: Preto. 
!Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Telefone, Cabo USB. 

71 !Cadeirinha de repouso 
Características: 
Idade Recomendada: A Partir Do 
!Nascimento (Om+) 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 
Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil) 
/ 100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
(Colorida) 
Certificação Do Inmetro: Sim 
- Cinto De Segurança De Três Pontos 
- Tecido Do Assento É Removível (Pode 
Ser Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

72 !Armário roupeiro - (AM2) 
Descrição: 
Roupeiro em aço na cor cristal, 
confeccionados em chapa de aço "22" 
(0,75mm), constituído por 12 portas. As 
portas devem possuir venezianas para 
arejamento e possuir pitão para cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, 
rebarbas ou imperfeições no acabamento 
dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 

02 UN 
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especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135º, pés 
removíveis com sapatas plásticas 
niveladoras 03/8". 
Dimensões: 
Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

73 Pratos - altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 300 UN 
diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 
capacidade 600ml 

74 Caneca - 85 mm altura - espessura 2,0 300 UN 
mm - - diâmetro (boca77 mm base 58 mm) 
-capacidade 300ml 

75 Cumbuca - 52 mm altura - espessura 2,0 300 UN 
mm - diâmetro (boca 11 lmm base 70mm) 
-capacidade 3 OOml 

76 Colher - comprimento 170 mm 300 UN 
(cabo+concha)- Espessura (cabo 3,5 
mm, concha 2,0 mm)- diâmetro (concha 
3 cm) - capacidade 10 mi 

77 Garfo - garfo mesa, material corpo aço 300 UN 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
tipo mesa, características 
adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 
e 3 mm espessura 

78 Faca - faca mesa, material lâmina aço 300 UN 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
características adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

79 Lavadora de alta pressão profissional 06 Un 
Lavadora de alta pressão profissional com 
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porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, robusta e 
super prática para carregar. 
Lavadora com motor de indução e não 
necessita de nenhuma instalação especial, 
basta ligar na tomada e pronto, a máquina 
está pronta para o uso. Possui um exclusivo 
porta acessórios, que ajuda na organização 
do produto para guardar, mangueira de alta 
pressão de 7,5m além de bomba axial com 
cabeçote em alumínio, pistões em aço inox 
e potência de até 2,2kW e vazão de 5001/h, 
o que garante maior poder de arrasto da 
sujeira, 
Uma excelente máquina para ser usada em 
pequenos negócios como mercadinhos, 
frutarias, lava car, escolas, açougues e 
também em condomínios. 
Acessórios inclusos da IA vadora de Alta 
pressão profissional: 
- O 1 pistola de alta pressão 
- O 1 engate rápido 
- O 1 lança com bico regulável 
- 01 mangueira de alta pressão 7,5 metros 
- O 1 suporte de lança 
- O 1 suporte de pistola 
- O 1 suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 
- Bicicleta ou moto: e possível lavar até 15 
bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: e possível lavar até 8 carros de 
passeio 
- Calçada: e possível lavar até 130m2 de 
calçada 
- Parede: e possível lavar entre 130m2 e 
220m2 de parede. 
Características técnicas da lavadora de alta 
pressão 
- Tensão (Monofásica): 220V 
- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2,2 k W 
- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7,4A 
- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 

-í 
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- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 
Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
Garantia: 1 ano contra defeitos de 
fabricação 
Volts: 220 Volts 

80 Aspirador de Pó 02 Un 
Aspirador vertical, Smart turbo, l 800W, 
1 lOV, com filtro; 
Material: Plástico e metal; 
Capacidade: 2,21 
Peso aproximado: 4,3 kg 

TOTAL 

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 
partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº . 
.. .. ./2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo do 
Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º ( décimo 
quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
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Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante, 
diretamente à CONTRATADA ou representante legal, previamente credenciado perante a 
Administração Pública. 
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

·"" comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo 
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 

g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

i) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
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e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

CLÁUSULA OITAVA-PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
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Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tomou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 
o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente 
Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
1) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
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Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 
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ANEXO VIII - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO E PREENCHIMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Passo 1 - Baixe em seu computador o Programa "ESproposta.exe" e salve em pasta específica. 
(Arquivo do Programa disponível no link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) 

Passo 2 - Baixe em seu computador o arquivo "Proposta.esl" (deve ser solicitado pelo email: 
licitacao@planalto.pr.gov.br) na mesma pasta em que foi salvo o programa, ou em pasta 
específica de preferência; 

Passo 3 - Acesse a pasta onde salvou os arquivos, e dê um duplo clique em cima do arquivo 
ESProposta.exe (programa), deverá aparecer a tela abaixo, clique uma vez sobre o botão com 
reticências e procure pelo arquivo da proposta (proposta.esl" na pasta onde o salvou: 

Passo 4 - Uma vez acessada a Emissão da Proposta, você trabalha com duas guias: Lotes e 
Produtos/Serviços. Inicialmente, você vai na guia Lotes e seleciona o lote em questão e vá para a 
outra guia: Produtos/Serviços. Neste exemplo consta apenas um lote, quando o Edital apresentar 
mais de um lote, clique em cada lote e em seguida, na opção Produtos/Serviços. 
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Passo 5 - No campo preço unitário digite sua proposta, e informe também a marca ou 
procedência do produto/serviço. Em seguida clique novamente em lotes e selecione o próximo 
lote se for o caso, até que a proposta esteja completamente preenchida. 

Passo 6 - Uma vez preenchida a proposta, verifique as informações cadastrais indo a: "Dados do 
Fornecedor". 
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Preencha as informações solicitadas, e em seguida vá em "Representante", preencha os campos 
com as dados do represente da empresa, conforme carta de credenciamento, clique em fechar, 
após vá em "Quadro Societário" e transcreva as informações solicitadas, clique em fechar. Após 
preencher os dados do fornecedor, do representante e quadro societário, clique em fechar. 
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Na tela principal clique em "Gravar proposta", após você deve imprimir e assinar a proposta e 
acondicioná-lo em envelope, conforme orientações do edital. 

Você deve salvar o arquivo da proposta (proposta.esl) em unidade de armazenamento (CD-room 
ou Pen-Drive, etc ... ) em bom estado, bem acondicionado, para que não sofra danos e envia-lo 
juntamente com a proposta impressa no envelope relativo a proposta de preço. 
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Importante: 
- Ao salvar o arquivo em meio eletrônico, recomenda-se testar o arquivo gravado e ainda possuir 
outra cópia alternativa na abertura da licitação. 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à aquisição de equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinados ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de 
Planalto, cujas especificações estão estabelecidas em solicitação da Secretaria de 
Administração e Secretaria de Educação, datada de 05 de março de 2018, as quais 
foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado. 

2. Destaco que a solicitação fora realizada pela Secretaria de Saúde, 
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação. 
3. Foram anexados 03 (três) orçamentos acostados aos autos, bem como 
pesquisa no banco de preços, o que serviu de base de cálculo para a estipulação 
dos preços da licitação. 
4. Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do 
pregão a ser realizado. 
5. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente análise: 

a) Solicitação datada de 05 de março de 2018; 

b) Termo de referência; 

e) Orçamentos; 
d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 25 de junho de 
2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 26 de junho 
de 2018; 
f) Autorização para Abertura de Processo Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, datado de 27 de junho de 2018; 

g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 
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6. Na sequência, em data de 29 de junho de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA 

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

7. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n° 
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 
8. Nos termos do parágrafo único do art. 1 o do referido diploma legal 1, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 
9. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens 
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como 
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame 
proposto. 
10. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do 
pregão presencial, o que não foi devidamente justificado, cabendo 
providências a fim de comprovar a inviabilidade do emprego da forma 
eletrônica, nos termos do §1º do referido dispositivo}. 
11. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de 
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15, 
§3°, inc. I, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n° 10.520, de 20022 admitiu a 
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual 
contratação de bens e serviços comuns. 

12. Importante ressaltar que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o 
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se 
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é 
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente. 

)< ,\ ··.····· / \ ,-', 
\' 

', "..:, 

I ArL 1 ° da Lei nº 10.520/2002: "Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado." 
2 Art. 7 7. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no cimbito da União, dos Estados, do Oistrito Federal e dos Munidpios, quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no ort. 75 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento espedfico 
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13. Por fim, o artigo 2º do Decreto nº 7 .892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento 
preciso em uma delas. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

14. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto nº 3.555/2000, 
e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

15. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 3° da Lei n° 10.520/2002, que assim dispõe: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

16. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução 
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se 
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela 
Administração. 

2.1. Da justificativa da contratação 

17. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da 
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente ( ou, por 
delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente 

PARECER JURÍDICO 3 

'i 



encarregado da contratação no âmbito da Administração)3, a quem cabe indicar os 
elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

18. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, em especial para atender às demandas da nova 
creche que será instalada no Município de Planalto-PR, não tendo este 
Procurador Jurídico como analisar as questões de conveniência e necessidade, 
sendo de responsabilidade de quem às declarou e solicitou e de quem autorizou a 
sua compra. 

19. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade 
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida 
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos 
jurídico-formais. 

20. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade 
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por 
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e 
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que 
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da 
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou 
metodologicamente. 

21. A Lei n° 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 
22. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão 
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende 
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

23. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal, 
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do 
Termo de Referência. 

24. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8º, III, "a" do 
Decreto n° 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). Nos autos, 

3 Lei nº 10.520/2002. art. 3°. I; Decreto nº 3.55512000. art. 8º. Ili a. 
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percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 

25. Para a licitude da competição, impende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

26. Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei n° 8.666/93, veda a 
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do 
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma 
justificada, mesmo que sucintamente. 

X. 
i/ 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 
27. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os 
elementos que o caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem 
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos 
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. 

28. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a 
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve 
consignar a justificativa nos autos. 

29. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de 
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos. 

30. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de 
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de 
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes. 

31. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão nº 1. 782/2010-Plenário) e que não 
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 
4.561/2010-1ª Câmara). 
32. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: 

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909- 
10/07-1); 

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção 
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 
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e) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira 
fundamentada e detalhada (AC-1330-27 /08-P); 

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889- 
25/09-1). 

33. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 

34. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação 
indevida da participação no certame4, uma vez que o valor contratual estimado é 
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

35. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, bem 
como a juntada de pesquisa do Banco de Preços, sugerindo que a Administração 
Municipal adote o critério de utilização de tal pesquisa em todos os processos 
licitatórios. 

36. Ressalto, porém gue os orçamentos encontram-se com o prazo 
de validade expirado, recomendando sejam colhidos novos orçamentos, a 
fim de averiguar se o preço estimado não sofrerá mudanças. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

37. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a 
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira". 

38. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos 
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira 
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem 
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de 
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto 
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram 
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser 
cumprido em seus ulteriores termos. 

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

39. Outra exigência da Lei n° 10.520/2002 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3º, I). 

4 Art. 18, 1 da LC nº 123/2006: Art. 6° do Decreto nº 6.204/2007 e art. 34 da Lei nº 11.488/2007. 

PARECER JURÍDICO 6 
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40. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação 
tocante aos critérios de aceitação das propostas. 

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

41. A Lei nº 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da 
contratação dos serviços comuns. 

42. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil 
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais 
para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas. 

2.7. Autorização para a abertura da licitação 

43. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como 
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se 
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a 
contratação. 

44. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a 
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto nº 
3.555/2000. 

45. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

46. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n° 3.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

47. Ressalto, que a cláusula 14.4 deverá ser alterada, nos termos da 
orientação já repassada à CPL, visto que o pagamento deverá ser realizado 
exclusivamente em conta bancária de titularidade da CONTRATADA. 

48. Se faz necessário incluir no item 19.1 o termo de referência. 

49. Deverá ser incluído na minuta do contrato cláusula sobre o 
recebimento dos objetos, definindo prazo para tanto. 

PARECER JURÍDICO 7 



CONCLUSÃO 

50. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, 
devendo ser observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer, 
especialmente: 

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38, 
caput, da Lei n. 8.666/93; 
b) Como a Administração optou pela utilização do pregão presencial, o que 
não foi devidamente justificado, opino pela tomada de providências a fim de 
comprovar a inviabilidade do emprego da forma eletrônica, nos termos do §1 o 
do art. 2º da Lei nº 10.520/2002; 

c) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato 
possa ser cumprido em seus ulteriores termos. 

d) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as 
recomendações ora apresentadas, em especial as do item 2.8. 

e) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências 
legais; 

f) Deve ser juntado aos autos novos orçamentos dentro da data de validade; 

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 

53. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para 
as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria Jurídica 
para novo parecer. 

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 29 de junho de 2018. 

ON KLAUCK 
,/ 

~AB/PR n. 61.323 
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº062/2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO:MENORPREÇOPORITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1- PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
O 19/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia 19/07/2018, às 
09:00 (nove) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos 
termos constante no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus 
Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

l.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação. 
deverão ser entregues no máximo até às 09:00h (nove) horas do dia 19/07/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h. 

2 - DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação Infantil 
Estação do Aprender do Município de Planalto - PR, nas condições fixadas neste edital e seus 
anexos. 

Mesa ( Ml) 
Descrição: Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
!0.80, com estruturas retangulares em aço1· 
lsOx30mm parede 1,2. O tampo 
!confeccionado em MDF de 15mm com r~ 

1í \ 
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198,24 

1 
1 

11.894,40\ 
i 

1 

!engrosso de 30mm, revestido em sua face 
1 [superior em laminado melamínico pós 

l
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência 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 W' x 3/16" A estrutura em aço de 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. 

02 \Banco (Bl) 1 60 
!Descrição: Banco retangular monobloco. 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
\confeccionado em MDF de 15 mm com re- 

l
engrosso de 30 mm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
[formável de 0,6mm de espessura na cor 
llbiza (referência L 156), acabamento de 
!superfície texturizado e encabeçamento de 
jfita de bordo em PVC branco. Acabamento 
ida face inferior em laminado melamínico 
llbranco brilhante. A fixação do tampo é por 
meio de parafusos auto-atarrachantes de 2; 
IY/' x 3/16" A estrutura em aço com pintura!' 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

UN 

Colchonete para Repouso (C03) 1 

!Descrição: ! ! 
I· Colchonete de lâmina de espuma flexível! 1 

1\'de poliuretano para uso infantil, certificadol I 
pelo INMETRO e em conformidade com a I 
!norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: \ 
i • Comprimento: 185cm; ! 
I • Largura: 65cm; 1 

!• Espessura: 05cm. : 
' 1 

!Características: j 

03 70 360,00 25.200,00 

2 

UN 
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I• Revestimento em material têxtil l 
plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na! 
cor AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 
• Espuma com densidade nominal Kg/m3: 

D-20. Norma ABNT NBR 8537 
04 [Cadeira de alimentação (Cl) 16 

Descrição: 
• Cadeira alta de alimentação infantil 
dobrável, em conformidade com a ABNT 
[NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para 
!crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, 
\e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas\ 
!para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. 
\Dimensões: 1 

I 
• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à 

1 

\

superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991- 
12); 
\. Altura do encosto: mínima de 250 mm. 
Imedidos na posição vertical (medições' 
\realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
jNBR 15991-2). 
!• Borda frontal do assento: raio mínimo de 
15 mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
Ida cadeira possua ângulo menor que 60º em 
!relação à_ horizontal (medição realizada 
lconforme item 6.9.l da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto devei. 
ser de 400 mm (medição realizada 
conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-I 
2). Características: 1 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
!seção circular em aço carbono; - 
I• Assento e encosto acolchoados com 
!espuma revestida de lona vinílica laminada 
11com 

tecido; 1 

• Braços ou dispositivo para proteção 
[lateral; 
J • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
[na cor BRANCA, removível ou articulada; _ 
i • Apoio para os pés em (PP) polipropileno\ 
!injetado, removível ou articulado; i 
I • Sapatas antiderrapantes. A cadeira podei 

UN 252,00 4.032,00 

1 
! 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
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03 
1 

[altemativamente ser dotada de dois 
!rodízios, desde que estes possuam freios; 

I 
• Cinto tipo suspensório; 

.• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
lem pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
[eletrostética, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mmima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

UN 391,50 1. l 74,50j 

1 

1 

! 
1 

1 
1 

i 
1 

1 

05 !Poltrona individual estofada (PO) 
Descrição: 
• Poltrona individual estofada, revestida em 

\
couro sintético, dotada de apóiabraços. 

1 • Características de estabilidade, resistência 
le durabilidade, conforme NBR 15164:2004 
V Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 1 

1

. • Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm 

I 
• Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
• Altura (h) da superfície do assento: 420 
I+!- lOmm • Extensão vertical (h) do 

!
encosto: mínimo de 500mm • Largura útil 
do encosto: 470 +/- 20mm I· Inclinação da superfície do assento ( em 
·,relação à horizontal): entre -2º a - 7º 
• Ângulo do encosto ( em relação ao plano 

I
do assento): 100º +/-1 Oº 
• Altura do apoio de braços ( em relação ao 
lassento): 220 +/-20mm 
! • Largura mínima do apoio de braços: 
!80mm 14 Características: i 
!• Estrutura confeccionada em perfis 
tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
l ", e espessura de parede mínima de 
l,5mm; I· Partes metálicas unidas por meio de solda; 

! • Pés metálicos aparentes e cromados, com 
1 

Jponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
icontato com o piso em polipropileno; 
J• Pintura dos elementos metálicos em tinta 

l
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
!estufa, espessura rruruma de 40 
!micrometros na cor CINZA; 

1 I• Cintas elásticas internas para sustentação! 
l _ 1 

jdo assento e do encosto; 

4 
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! 
i 

\ 

1 

1 

• Laterais (braços), base (suporte do 
assento) e fundo ( suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma 
retangular, onde se encaixam as almofadas 
de assento e encosto; 
!º Cada um destes elementos deve possuir 
\espessura mimma de 1 OOmm, sendo 

\
inteiramente revestido em couro sintético, 
recebendo camadas internas de espuma 

\
laminada ( espessura mínima de 1 Omm) nos 
pontos de contato com o usuário, de modo 

l
que toda a superfície do móvel, exceto a1 
inferior, seja almofadada; 

! • Superfície inferior da base, revestida de 
!tecido não tecido (TNT) de gramatura 
\mínima de 70g/m2, fixado por meio de 

\
botões de pressão espaçados a cada 20cm 
,ou velcro em todo o perímetro, que 

\
permitam.. sua remoção para inspeção e 
limpeza: 
:.. Almofada removível do assentei 
lconfeccionada em espuma de densidade D- 
26, com mínimo de 140 mm de espessura, 
com inclinação de 4 º, fixada por meio de 

\
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
couro sintético, dotada de uma subcamada 
jde TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
lno verso para remoção da capa; 
1 • Almofada removível do encosto 
Jconfeccionada em espuma de densidade D- 
23 com mínimo de 1 OOrnm de espessura, 
com inclinação de 100º em relação ao 
assento, fixada por meio de fitas "velcro", 
inteiramente encapada com couro sintético, 
ldotada de urna subcarnada de TNT sob ai 
\superfície. Fecho em "zíper" no verso para 
\remoção da capa; 15 
! • Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura 
[acima de 500g/m2 e espessura mínima de 
j0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. 

07 1 UN 269,25 1.884,751 
\ 
i 
l 

06 [Colchonete para trocador (C02) ; 
inas medidas de 100 cm de comprimento x I 
160 cm de largura e 3 cm de espessura, com I 
!revestimento externo resistente em couro \ 

5 
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jEVA 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. 
\OBS: Os materiais constituintes deverão 
possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

100 UN 63,45 6.345.00 

1 

1 

1 
1 
i 

1 
1 

1 

07 Placa de Tatame em EVA (TAl) 
Descrição: 

\
•. Tatame em placas intertravadas de E.V.A. 
(etileno-acetato de vinil) com bordas de 
\acabamento. Dimensões: 
i• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 

\:~spessura: 20 mm I 
\características: 
\· Placas de tatame intertravadas e bordas de 
jacabamento, confeccionadas em E.V.A. 
\( 100% ), atóxicas, com superfície 
ltexturizada, siliconizada, antiderrapante ej 
llavávei; i 
i\ • Densidade entre 150 e 180 gramas por 
centímetro cúbico; 

\
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
com uma borda de acabamento. 

1 

e Os encaixes devem proporcionar a junção 
perfeita das peças; i • As arestas de bordas e placas devem ser] 
!uniformes, com corte preciso a 90º em 
\relação ao plano da superfície, isentas de 
\rebarbas e falhas. 

10 UN 258,67 

1 
1 

2.586,70 08 lconjunto para professor composto por 
[uma mesa retangular e uma cadeira 

\
(CJP-01) 
lVIesa I 
\Descrição: l 
j • Mesa individual com tampo em MDP ou 
\MDF, revestido na face superior em 
\laminado melamínico e na face inferior em 
jchapa de balanceamento, painel fomtal em 
iMDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
!laminado melamínico BP, montado sobre 
\estrutura tubular de aço. Dimensões: \ 
Í• Altura da mesa: 76 cm I 

\• Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 
\cm Características: 1 

6 
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! • Tampo em MDP ou MDF, com espessur~ 
Ide 18 mm, revestido na face superior emj 
[laminado melamínico de alta pressão] 
lü,8mm de espessura, acabamento\ 
texturizado, na cor CINZA (ver] 
referências), cantos arredondados 
( conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
\rosca métrica M6 e comprimento 1 O mm. 
\Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
\1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até 
+ 2mm para largura e profundidade e +/ 
í 1 mm para espessura. 
! • Painel frontal em MDP ou MDF, comi 
\espessura de l Smrn, revestido nas duas\ 
!faces em laminado melamínico de baixa\ 
[pressão - BP, acabamento frost, na cor. 
ICINZA (ver referências). Dimensões 
acabadas de 250mm (largura) x 1117mm 
(comprimento) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para' 

!
largura e comprimento e +/- 0,6mm para 
.espessura. . 
! • Topos encabeçados com fita de bordo em\ 
IPVC (cloreto de polinivinila) com primer, 

\
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com 21 adesivo "Hot 
\Melting". Dimensões nominais de 22mm 
j(largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
\de até +/-0,5mm para espessura. 
! • Estrutura composta de: - Montantes 
!verticais e travessa longitudinal 

\
confeccionados em tubo de aço carbono 
[laminado a frio, com costura, secção 

\

oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 
(1,5mm); - Travessa superior confeccionada 

\
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
.com costura, curvado em formato de "C", 
jcom secção circular, diâmetro de 31,75mml 
i(l 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); 
J • Pés confeccionados em tubo de aço 
!carbono laminado a frio, com costura, 
Jsecção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), 

7 
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~fem chapa 16 (1,5mm). • Ponteiras e sapatas 
lem polipropileno copolímero virgem e sem 

l
'cargas, injetad~s na cor .CINZA , fixadas àl 
estrutura atraves de encaixe. , 

I • Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura rmruma de 40 
lmicrometros.na cor CINZA. 

!
Cadeira 
Descrição: Cadeira individual empilhável 
'com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: • Altura do assento da! 
lcadeira ao chão: 46 cm • Assento da 
!cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da 
!cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: 
j. Assento e encosto em polipropileno] 
;copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor CINZA. • Alternativamente o assento e 
o encosto poderão ser fabricados em 
jcompensado anatômico moldado a quente, 
lcontendo no mínimo sete lâminas internas, 
!com espessura máxima de 1,5mm cada, 
oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. • 
!Quando fabricado em compensado, o 
!assento deve receber revestimento na face 
!superior de laminado melamínico de alta 
!pressão, 0.6 a 0,8mm de espessura, 
!acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de1 

madeira faqueada de O, 7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 

!
inclusive nos bordos. E. spessura acabada do 
assento mínima de 9.7mm e máxima dei 
i 12mm. 0 Estrutura em tubo de aço carbono 
l1an.1inado. a frio, com costura, diâmetro dei 
l2ü,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Ponteiras 

l
e sapatas, em polipropileno copolímero] 
virgem e sem cargas, injetadas na cor 
lcINZA, fixadas à estrutura através de 

8 
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lencaixe e pino expansor. • Pintura dos 
!elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
\Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
'polimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 

UN 09 [Quadro Mural de Feltro (QM) 1 18 
Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado natural fosco, frisado, vista de 
20x19mm profundidade; fundo do quadro 
'confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em feltro verde. 
Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 90 cm 

94,76 1.705,68 

10 \Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 1 12 
'l(QBl) 
,Descrição: 1 

!Quadro branco tipo lousa magnética, 11 

!vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado I 
natural fosco, frisado, vista de 20xl 9mm 
profundidade própria para facilitar trocas do. 
conteúdo interno; fundo do quadro 
!confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
!Dimensões: 
Altura 120 cm 
Largura 200 cm 

11 [Quadro Branco Tipo Lousa Magnético I O 1 
(QB2) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
!vertical ou horizontal com moldura flip 
\(abertura frontal) em alumínio anodizado 
!natural fosco, frisado, vista de 20x 19mm 
!profundidade própria para facilitar trocas do 
!conteúdo interno; fundo do quadro 
!confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
!Quadriculado 
ID· - i imensoes: 
lAltura 120 cm 
Largura 300 cm 1 

l 

UN 

UN 

354,00 

274,50 

4.248,00 

1 

1 

1 

J 
274,50 

i 

01 552,00 12 jArmário para Primeiros Socorros (AM3) 
!Descrição: , 
iArmário suspenso, com duas portas para I 
jguarda de medicamentos com 

l im 
552,00 

9 
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1 

1 

!armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura 
llepóxi na cor branca. Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
limperfeições no acabamento; 
!Deverão ser tratados contra oxidação com 
\fosfato de zinco e pintados com tinta 
lespecial com secagem em estufa. 1 

[lntemamente serão acopladas 02 prateleiras J 

lem vidro 4mm, transparente. As portas . 
'devem possuir pitão para cadeado; 
Dimensões: 
Altura: 150cm 

22 UN 

Largura: 80cm 
.Profundidade: 35cm 

1 

i 13 [Armário Alto em Aço (AM4) 
IDescricão: ! 
jFornec,imento e montagem de armário Alto I 
jem Aço, todo em chapa 24, com 02 portas . 
Ide abrir com reforços internos tipo ômega e I 
!puxadores estampados nas portas no sentido. 

l
vertical, com acabamento em PVC, 
contendo 04 prateleiras, sendo O 1 fixa e 03 
lcom regulagem de altura do tipo 
!cremalheira, com fechadura cilíndrica e 
pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 
Altura: 1 98cm 
Largura:90cm 
!Profundidade: 40cm 

02 UN 14 JArquivo de Aço (AQl) 
!Descrição: 
Arquivo deslizante em aço chapa 26 
\(espessura 0,46mm) na cor platina, com 

l
quatro gavetas e travamento único, 
fechamento através de tambor cilíndrico, 
\com gavetas corrediças reguláveis 
!distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 
!deslizamento das gavetas será através de 
\rolamento metálico em trilhos telescópicos 

l
·de aço zincado. Os puxadores embutidos e 
as dimensões do porta etiquetas também 
!embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado 
jcontra oxidação com fosfato de zinco e I 
jpintados com tinta especial com secagem I 
!em estufa; 
jApós o processo acima descrito o produto \ 

11.544,50 

1 

524,75 

482,50 965,00 

10 
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!deve seguir para uma estufa de alta 
!temperatura para receber a pintura pelo 
processo eletrostático de pintura a pó, 
!consolidando a superfície do produto com 
ISO micra de espessura de tinta, no mínimo. , 

1 

iRodapé em chapa de aço pintada na mesma 1 r 

lcor platina com sapatas niveladoras. 
1 1 

Capacidade: 35kg por gaveta. 1 

Dimensões: 
Altura: 105cm 
Largura:47cm 
Profundidade: 71cm 

15 Mesa de Trabalho (M6) 07 UN 350,00 2.450,00 
!Descrição: 

1 

!Mesa para professor, em tampo único, em 1 

lmelamina, com 25mm de espessura, com 
bordas arredondadas em perfil de PVC, e 
!acabamento em fita de PVC, sobre estrutura 
jmetálica tubular tripé composta por 
!travessas passa-cabos, com garras nas 1 

1 
1 !extremidades e furos para a passagem de 

1 1 
cabos, em chapa de aço, e laterais com 1 

1 

coluna e apoio, tipo "mão francesa", em 1 r 

tubos de aço redondos. 1 

1 
Estrutura em aço, com tratamento anti- 
!ferrugem de decapagem e fosfatização, 

1 jseguido pelo processo de pintura 
feletrostática 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 

1 

lperfil de PVC, e acabamento em fita de 
PVC. 
!Dimensões: 

1 [Altura da mesa: 7 5 cm 
1 1 

!Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm ' 
16 !Cadeira com altura regulável (C6) 07 UN 197,00 1.379,00 

!Descrição: 
1 !Cadeiras giratória com braços, espaldar 1 

lmédio, assento e encosto em compensado 1 

[multilaminado anatômico, espuma de 
1 

1 1 

1 

l !poliuretano injetada em densidade de 40 a 

~ 

1 
1 l50kg/m3, com apoio dorso lombar, com 1 

1 1 
!capa de polipropileno 

11 
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!anti-alérgico em alta resistência a 1 

1 

jpropagação de rasgos além de baixa 
!deformação. Solidez à luz classe 5, pilling 
fpadrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo 

1 
1 

irelax com bloqueio e regulagem i 
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 
lregulagem em cinco posições. 
!Dimensões: 

1 Altura do assento da cadeira ao chão: 
!regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
loss. a cadeira deve ter a certificação da 

1 
IABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 

1 lanos i 
1 

17 !Mesa de reunião (M7) 1 02 UN 269,001 538,001 i Descrição: 1 
1 Mesa de reunião oval, com tampo em 

1 
1 
1 

melamina na cor platina, com 25mm de 
1 espessura, bordas arredondadas em perfil de 

PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica 
tubular composta por travessas passa-cabos, 1 

!com garras nas extremidades e furos para a 
passagem de cabos, em chapa de aço, e 

1 

1 

laterais com colunas duplas e apoio, tipo 
"mão francesa", em tubos de aço redondos, 1 

icom pés horizontais em tubo de aço 1 
1 
1 

!oblongo com ponteiras em poliestireno 1 

1 
1 

!injetado na cor preta e sapatas niveladoras. 
1 !Bandeira central em melamina platina com 

1 
altura final de 50cm, com bordas 

1 

arredondadas em perfil de PVC 180º, na 1 

curva, e acabamento em fita de PVC, nos 
1 

demais lados, na cor preta 1 

Estrutura em aço na cor preta, com 
tratamento anti-ferrugem de decapagem e 
ifosfatização, seguido pelo processo de 
jpintura eletrostática com tinta híbrida de ' 

1 Jepóxi com poliéster em pó, com secagem ! 
lem estufa. i 

Dimensões: 1 

[Altura da mesa: 75 cm ! 

12 
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[Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 
i icm 

18 !Cadeira para reunião (C7) i 10 UN 76,80 768,001 1 
!Descrição: 1 

1 1Cadeira fixa com braços, espaldar médio, 1 
[assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de 
poliuretano injetada em densidade de 40 a 1 

50kg/m3, com apoio dorso lombar, com 1 
1 

lcapa de polipropileno anti-alérgico em alta 
1 

resistência a propagação de rasgos além de 
1 \baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
1 

pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em 
1 

laço, pintura em epóxi pó na cor preta, 1 

encosto fixo, revestimento em tecido fogo 
jretardante, na cor 
!azul. Braços fixos e apoia braços em 
Jpoliuretano. 1 

1 
1 

IOBS: A cadeira deve obter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos. 1 

' 
Dimensões: 

1 Altura do assento da cadeira ao chão: 
1 

[regulável 1 

!Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 1 

19 !Sofá em material lavável de dois lugares 01 UN 450,00 450,00I 
l(SFl) 1 

Descrição: 
Sofá de dois lugares em material lavável e 
pés em alumínio revestido; 
Características: 
!Revestimento Superior em laminado de 
JPVC com reforço em manta (Korino) CV 
120· 1 

' 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
ESTRUTURA 
!Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização contra 

1 

!mofo, cupim e microorganismos. 1 

1 

!Sustentação do assento e encosto com 
i lcintas Elásticas de alta resistência. 1 

ÍTravamento da estrutura com grampos 1 

1 \fixados com grampeadores pneumáticos. 
1 

1 

!ESPUMAS 

! 
Espuma de poliuretano. 
!Assento: Densidade D-23 

13 
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1 !Braça: Densidade D-20 1 ' 1 
iEncostos: Densidade D-20 1 

ÍDimensões: 
!Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
jAssento do estofado: 125 cm x 75 cm 

20 [Quadro de Avisos em Metal (QM) 05 UN 338,56 1.692,80 1Descrição: 

Quadros com moldura em alumínio 
anodizado branco, fundo do quadro 

1 
jconfeccionado em eucatex, 1 Omm e 
!acabamento em chapa de aço branca 
!magnética. 
Dimensões: 
[Altura 90 cm 
/Largura 150 cm 

21 !Mesa de refeição para adultos (M8) 01 UN 210,00· 210,001 
!Descrição: 1 

! 
IMesa ~ircular em revestimento melaminico 

1 texturizado. tampo em 28mm com bordas 

1 
jarredondadas em perfil de PVC 180º, e I 
lacabamento em fita de PVC. 

1 !Estrutura em aço com tratamento anti 1 

ferrugem e pintura epóxi. 
!Dimensões: 
!Altura da mesa: 71 cm 
[Tampo da mesa: diâmetro 100cm 

22 !Cadeira para refeição de adultos (C8) 34 UN 73,50 2.499,00 
!Descrição: 1 

1 /cadeira fixa empilhável, injetada em 
1 Jpoliuretano para uso adulto. 

1 
[Característi cas: 
!Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço 

1 

oval l 6x30, com sapatas deslizantes em 
nylon. Acabamento da estrutura com 

1 

.tratamento de fosfatização e pintura 
1 [eletrostática. i 1 ' !Empilhamento máximo recomendado: seis ' 

/unidades. 
!Cores: Diversas. 

1 !Revestimento: Polipropileno 1 

1 /Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 1 1 

jregulável 

1 
.Assento da cadeira: 5 8 cm x 5 8 cm 

23 IFreezer vertical 300L (FZ) 
1 

01 UN 2.256,34 2.256,341 
!Descrição: 1 

i 
14 
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!freezer vertical, linha branca, sistema de I 
!refrigeração "frostfree". 1 Iº refrigerador deverá possuir certificação 
!do INMETRO apresentando classificação I 
!energética "A ou B, conforme estabelecido · 
lna Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 

1

2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): 300 
llitros. 
/Características construtivas: 
/Gabinete externo do tipo monobloco e porta 
!revestida em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Partes internas revestidas com painéis 

!
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas 
!deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em 
acrílico. 

1Compartimento de congelamento rápido. 
!Lâmpada interna. 
!Formas para gelo . 
IGaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital 
externo. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante: 
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
!camada de ozônio, conforme protocolo de 
[Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
'199.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 

I nº 267 de 2000. 1 

. ~. 

1 

i 
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\Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda 
e 1 

1 
1 

1 

1 cial de 

1 

1 ocolo 1 

i° 
1 

Plugue e cordão de alimentação com 1 

certificação INMETRO. 1 

Voltagem: 11 OV / 220V ( conforme 
!demanda). 
!Indicação da voltagem no cordão de 

1 alimentação (rabicho) do aparelho. 
1 Certificação INMETRO apresentando 

classificação energética "A ou B". 
24 Geladeira Vertical Industrial - 4 portas 02 UN 3900,00 7.800,00 

(RFl) 1 

Descrição: \ 
!Refrigerador industrial vertical de 4 portas, I 

1 
!capacidade útil mínima de 1000 litros, 1 

imonofásico 11 O V ou 220 V ( conforme 1 

tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema 
de transmissão térmica convectiva, através 
de evaporadores e condensadores com 
\sistema de ar forçado (sistema frost-free), 
klotado de 8 prateleiras ajustáveis. 
\Dimensões aproximadas: l 80xl25x75cm 
l(AxLxP) 
!características construtivas: 
Gabinete tipo monobloco revestido interna 
e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm). 

1 1Isolamento do gabinete de poliuretano 
1 !injetado, com espessura mínima de 55mm e 
1 

!densidade mínima de 36 kg/m3. 1 ! 1 
i 

!Sapatas reguláveis constituídas de base · 
1 

!metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que a base do 
tquipamento situe-se a 
aproximadamente 150 mm do piso. 
\Portas revestidas interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 
!Isolamento da porta de poliuretano injetado, 

1 icom espessura mínima de 45 mm e 
kíensidade mínima de 36 kg/m3. 

1 lv edação hermética em todo o perímetro das 

16 
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!portas, constituída de gaxeta magnética 
lsanfonada. 
!Puxadores, trincos e dobradiças em aço 

1 '· . 
1 

lmox. Tnncos com travamento 
1 

!automático. 1 

Barreira térmica em todo o perímetro dos 
batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência 
_elétrica de baixa potência, 

1 

1 \intercambiável. 
[Sistema de controle de temperatura por 

1 'meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento 1 

frontal de fácil acesso. 
Sistema de refrigeração por transmissão 
\térmica convectiva, dotado de compressor 1 

!hermético de 1 /2 hp, monofásico 11 O V ou 
!220 V (conforme tensão local), com sistema 
Íde ar forçado e degelo automático (sistema 
l"fro st - free "). 
Obs.: O compressor deve ser instalado na 

1 

parte superior do equipamento. 
,o gás a ser utilizado no processo de 
!refrigeração não poderá ser prejudicial à 

1 

1 
!camada de ozônio, conforme protocolo de 

1 [Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
1 199.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 1 

nº 267 de 2000. 
O gás refrigerante deve ainda possuir 
preferencialmente, baixo índice G WP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo 
!de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 

' 
8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de 
seção circular com diâmetro de 1/4". 
Distância máxima de 25 mm entre arames. 
As paredes internas do gabinete devem ser 

1 

klotadas de dispositivos em aço inox que 
!possibilitem o ajuste de altura das 

1 

i !prateleiras a cada 70 mm(+/- 10 mm). 

i Piso interno do gabinete revestido em aço 

1 1 
inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve 

1 

1 

ter formato de bandeja com rebaixo para o 

1 
direcionamento de qualquer líquido 

! !derramado no interior do gabinete para o 

/ 
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ldreno, com vistas ao seu escoamento. 
!Painel superior em aço inox, em chapa 22 
(0,75mm), para proteção do sistema 
de refrigeração e elétrico do equipamento . 

. Dimensionamento da fiação, plugue e 
lconectores elétricos compatíveis com a 
!corrente de operação. 
1Plugue e cordão de alimentação com 
lcertificação INMETRO. 
!Conexões de fiação com bomes dotados de 
[parafusos para compressão dos fios. 
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao 
gabinete por meio de braçadeiras. 
Indicação da voltagem no cordão de 
!alimentação (rabicho) do aparelho. 
!Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 
lo equipamento deve ser projetado para a 

!
temperatura de trabalho de até + 8ºC 
quando submetido a ambientes de até + 
i43ºC. 
11'Devem ser utilizados componentes (sistema. 
de refrigeração) que do ponto de vista de I 
jpotência consumida permitam a otimização . 
lno consumo de energia durante a sua vida 
lútil. 

05 25 !Geladeira de uso doméstico frostfree 
300L (RF2) 

!
Descrição: 
Refrigerador vertical combinado, linha 
lbranca, sistema de refrigeração 
l"frostfree", voltagem 11 O V ou 220 V 
'(conforme demanda). 
O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.? 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
i(AxLxP) 
!capacidade: 

!
Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 

1 

!Características construtivas: 
jGabinete externo do tipo monobloco e 1 1 _L. 
portas revestidas em chapa de aço com I 
acabamento em pintura eletrostática ( em 

1pó), na cor branca. 1 

---'-------' 

UN 1 1.799,34 8.996,701 

1 
! 
' 
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1 
[Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
i(freezer e refrígerador). 
!Partes internas revestidas com painéis 
lplásticos moldados com relevos para ·1 

isuporte das prateleiras internas deslizantes. 
[Conjunto de prateleiras de vidro temperado I 
Jremovíveis e reguláveis. · 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para condicionamento de 
frutas, verduras e legumes. 
!Prateleira e/ou gaveta plástica no 

\

compartimento do freezer. I 
Formas para gelo no compartimento do I 
l
freezer. 
,Gax.etas magnéticas para vedação hermética I 
I
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
IGás refrigerante R600a. 
JOBS.1: O gás a ser utilizado no processo de I 
!refrigeração não poderá ser prejudicial à 
1 • 

\
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
199.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
lnº 267 de 2000. 
\OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
!possuir baixo índice GWP ("Global 

I
Warming Potential" - Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo I 
de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 
5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 

!
corrente de operação . 

. Plugue e cordão de alimentação com 

!
'certificação INMETRO. 
Voltagem: 1 lOV / 220V (conforme 
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\demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
\alimentação (rabicho) do aparelho. 
\Certificação INMETRO apresentando 

1 lclassificação energética "A", conforme 
lestabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de 

1 

fevereiro de 2006. 
26 Geladeira de uso doméstico frostfree 01 UN 2359,50 2.359,50 

410L - linha branca 
Capacidade Total de Armazenamento: 41 OL 

1 

Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 

1 
\Capacidade Líq. Refrigerador: 31 OL 
!capacidade Total Bruta: 400L 
Capacidade Bruta Congelador: 1 OOL 
Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
Tensão: 11 OV ou 220V 
Freqüência: 60 Hz 
\Consumo: 58, 1 KWh/mês (11 OV) 

1 \Consumo: 58, l KWh/mês (220V) 
1 \Cor: branco 

Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

27 Fogão industrial 06 bocas com 02 UN 4150,00 8.300,00 
queimadores duplos e forno de câmara 
com banho maria acoplados (FGl) 
\Descrição: 
Fogão industrial central de 6 bocas com 1 

forno e torneiras de controle em dois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação 

1 

(gambiarra), alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 

1 
\queimadores dotados de dispositivo 

1 "supervisor de chama". O tamanho das ! \bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 
'simples sendo 3 queimadores duplos e/ 
chapa ou banho maria e e/forno. 4 pés em 
perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 

1 !Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 
28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 01 UN 3950,00 3.950,00 

linha branca (FG2) i 
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!Descrição: 1 

!Volume do forno: 62,3 litros I 

!classificação Energética: Mesa/ forno: A/B \ 
!Mesa: · 
1Queimador 

normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
!Dimensões aproximadas: 87x 51 x 63 cm 
i(AxLxP) 
'Peso aproximado: 28,4 Kg 

29 !Microondas 30L - Linha Branca (MI) 
Descrição: 
Forno de microondas 
lcapacidade: 
!Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 
!do produto das dimensões internas da 
!cavidade do equipamento. 1 

!Características construtivas: 1 

'Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré- 
1programadas. 
Il imer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador 

l
e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 

!
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
!Dimensionamento da fiação, plugue e 
!conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO . 
[Voltagem: 11 OV ou 220V ( conforme 

!
demanda). 
[lndicação da voltagem no cordão de 

1 !alimentação (rabicho) do aparelho. 
1 !Selo de certificação INMETRO. 

02 I UN 509,34 1.018,68 

1 

1 30 !Esterilizador de mamadeiras para micro- 
11\ 'ondas (ES) 

Descrição: 
1 !Esterilizador de mamadeira a vapor, para 

04 I UN 117,92 471,681 
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luso em microondas, com capacidade 
1 

1 

1 
lmínima de 4 mamadeiras. 

1 
!Dimensões: 
Altura: máximo 180mm. 1 

\Diâmetro / Largura: máximo 280mm. 
!Características construtivas: 
!Base em polipropileno copolímero, dotado 

1 Ide dispositivos internos para 
1 acondicionamento de, no mínimo, 4 

' !mamadeiras. Tampa em plástico em 1 
1 
1 

polipropileno copolímero, transparente, 

1 

!com clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 

31 Liquidificador industrial capacidade de 03 UN 651,00 1.953,001 
8L (LQl) 
[í.iquidificador industrial de 8 litros, 1 
[íabricado em conformidade com a Norma 

1 

IRegulamentadora do Ministério do 
!Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no 
[Irabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Capacidade: 
Copo com capacidade útil de 8 litros. 
Características construtivas: 
ICopo removível confeccionado em chapa 
de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 

1 Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 

I 
l ,25mm, com bordas rebatidas para 
Iº lado interno e soldadas em toda extensão 

' de modo a não haver retenção de resíduos. 
1 Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 

uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
jGabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado 
_de modo a não haver entrada de líquidos no 
jgabinete do motor. 

1 

[Sapatas antivibratórias em material 
i [aderente. 
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!Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
[da f~ca e pino elástico de tração da faca em 
rço mox. 
,O conjunto formado pelas facas, eixo e 
!elementos de fixação deve ser removível 
lpara limpeza, sem a necessidade de 
[utilizaçâo de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 1 

1 tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de 1;í HP. 
!Dimensionamento e robustez da fiação, 
jplugue e conectores elétricos 
!compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
1220 V por meio chave comutadora. 
!Indicação da voltagem na chave 
!comutadora. 
!Cordão de ali;11entação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

1 32 Liquidificador semi-industrial 02 UN 518,29 1.036,58 
1 capacidade de 2L (LQ2) 

Descrição: 
Liquidificador com 2 Velocidades com 

1 
Função Pulsar 

1 Capacidade para Triturar Gelo 
1 
1 Capacidade: 
1 
1 Copo com capacidade útil de 2 litros. 
1 

!características construtivas: 1 
1 

1 Copo removível, confeccionado em chapa 
1 

de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
!injetado, em cor clara. 
,Alças em aço inox, espessura de chapa de 
ll,25mm, com bordas rebatidas para 

1 
o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 
Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o 

1 !acúmulo de resíduos. 

1 

iTampa do copo em aço inox, espessura 
jmínima de chapa de 0,6mm, com dobras 1 

i !estruturais que permitam a limpeza interna. t 

1 !Gabinete do motor em aço inox, espessura 
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!mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
le ao da base em material plástico injetado, 
lem cor clara. Dreno da flange posicionado I 
!de modo a não haver entrada de líquidos no I 

1 jgabínete do motor. 1 

1 [Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 

1 laço inox. 
1 O conjunto formado pelas facas, eixo e 

1 

elementos de fixação deve ser removível 
1 para limpeza, sem a necessidade de 

1 
!utilização de ferramentas. 

1 Flange de acoplamento do motor, pinos de 
1 

tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. i 
Motor monofásico de Yz HP. 1 

!Dimensionamento e robustez da fiação, 1 

1 
1 

lplugue e conectores elétricos 1 1 

compatíveis com a corrente de operação. 1 
i 

Voltagem do aparelho: comutável 11 O V/ 1 

220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 
comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 

1 
mm de comprimento. 

1 33 Balança de prato com capacidade para 09 UN 628,71 5.658,39 
15 kg (BLl) 
Descrição: 
Balança eletrônica digital com prato em aço 
inoxidável com capacidade de 15 kg, 
fabricada e aferida de acordo com o 

1 !"Regulamento Técnico Metrológico para I 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos"! 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 
dezembro de 1994. 
Classificação metrológica: "Tipo III". 
Dimensões: 
!Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
hnm; 
1Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; i 
Capacidade: 15 kg; 

1 Divisão: de 5g em 5g. 
Características construtivas e funcionais: 

1 
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[Gabinete em ABS. 1 

jDisplay de LCD de 5 dígitos com mínimo 
lde l 2mm de altura. 1 

!Tecíado de membrana composto de teclas e I 

funções. 1 

Pés reguláveis. 
[Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -lOºC a +40ºC 
ou com redução dessa faixa de 

i temperatura. 
Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
sem condensação. 
Tensão elétrica: 1 lOVCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 
Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 1 OW. 
!Bateria interna. 1 

!Plugue e cordão de alimentação com . 
1cerificação 

INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

02 UN 1814,73 

- 1 

i 
1 

1 

1 

1 34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 
Descrição: 
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de acordo 
com o "Regulamento Técnico Metrológico 
para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, 
de 22 de dezembro de 1994. 
!Dimensões e tolerância: 
!Plataforma: 
1 

Largura: 43cm. 
Comprimento: 61cm. 
Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade: 
Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
Alto desligamento para proporcionar 
economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 

3.629,46 
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i [Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 1 

1 
!Memória de tara e zero; sobra e falta. 1 

!Teclas com funções. 
!Tensão elétrica: 110 e 220V. 1 

ICom ~~rregador + bateria e demais 
acessonos. 
1 

!Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
' certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente da operação. 

35 Batedeira planetária (BTl) 03 UN 2.782,18 8.346,54 
Descrição: 
!Batedeira planetária de aplicação semi- 
!industrial, com capacidade para 5 litros, ' 

!fabricada em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
!Dimensões e tolerância: 
!Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância:+/- 15% 
Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
!cuba em aço inox. 
!Cabeçote basculante com trave para facilitar 1 

la remoção da cuba para 
1 higienização. 

Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
lCom batedor para massas leves, massas 
!pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de 
velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 

1 

1 

11 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
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:1 batedor para massas leves; 1 . 
11 batedor plano para massas pesadas; 
II batedor globo para claras, etc. 
!Frequência: 50/60hz. 
!Potência: 500wats. 
jVoltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

36 !Batedeira planetária 20L (BT2) 02 1 UN 4299,00 8.598,00 
IDescríção: 1 

!Batedeira planetária industrial, com 
capacidade para 20 litros, fabricada em 

1 !conformidade com a Norma 1 

Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
mo Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
!Dimensões e tolerância: 
1 

Altura: 764mm 
Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm 
!Tolerância:+/- 15% 
jcaracterísticas construtivas: 
!Estrutura ou suporte para o motor em aço, 
icom fino acabamento em pintura 

1 

epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Jcom três níveis de velocidade. 
!Sistema de troca de velocidade progressiva 
com polia variadora. 
Com batedor espiral, batedor raquete, 
batedor globo e escorregador para 
ingredientes. 
Grade de segurança que desliga a máquina 
ao ser levantada. 

1 

Protetor de recipiente que proporciona 
segurança operacional. 1 

1 Temporizador de 15 minutos. 
1 

Proteção e velocidade inicial "antiplash. 
1 Acessórios inclusos. 1 

1 Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: Y2 HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 

1 
plugue e conectores elétricos 

! 
!compatíveis com a corrente de operação. 
1Cordão de alimentação (rabicho) certificado ! 1 

1 
lpelo INMETRO, com indicação da 

1 [voltagem. 
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37 !Multiprocessador de Alimentos (MT) 09 UN 261,45 2.353,05 
\Descrição: 
[Multiprocessador de alimentos, com 

1 

[lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 
!Capacidade: 
!Tigela grande: aprox. 2 litros de 
!ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
ICaracterísti cas construtivas: 
!Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
jTigela extragrande, com capacidade aprox. 
!para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 

1 
de massa. 
Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras 
inteiras. 
Com 2 ajustes de velocidade e função 

1 

!pulsar que permita o controle preciso da 1 

duração e frequência do processamento. 
1 !segurança: detecção de tampa e tigela e 

[íreio mecânico de l,5s. 
1 Cabo com armazenamento integrado. 

Base firme com pés antideslizantes 
(ventosa). 
Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 11 OV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
ida velocidade; e possibilitar a limpeza em 
!lava louças. 
[Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 
pesadas; 
1 faca de corte em aço inoxidável para 
carnes, legumes e verduras; 

12 discos de metal para ralar e picar em 
jpedaços finos e médios; 
lliquidificador (jarra) com tampa, com 
jcapacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
l 1 disco emulsificador para preparar 
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lalimentos como clara em neve e 
hnaionese. 

38 !Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 02 UN 314,50 629,00 
Descrição: 
\Especificações técnicas/ Potência: 800W 1 

\Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 

1 
Especificções técnicas/ Frequência: 50/60 
Hz 1 
!Especificações técnicas/ Comprimento do 

1 icabo: 1,2m/ 1,2m 
\Especificações do design/ Suporte e 1 

[grampos: Alumínio escovado 
Especificações do design/ Tubo para polpa: 
\Aço inoxidável 
.Especificações do design/ Cores 
!disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
lescovadc I 
\Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 
Potência do Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

Cor: Alumínio 
Tensão: 11 OV 

1 

39 Purificador de água refrigerado (PR) 05 UN 569,67 2.848,35 
!Descrição: 

1 !Purificador/bebedouro de água refrigerado, 
1 icom selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente. 
Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 

1 2,8 litros. 
i Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
l 
1 Características gerais: 
l 

1 

Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 

1 filtrantes que removem os 

1 

particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 

1 

1 
!conforme legislação vigente. 

1 Botão de acionamento automático do tipo 
1 
1 fluxo contínuo, com regulagem 

para diferentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
Bica telescópica ou ajustável para 

i recipientes de diversos tamanhos. 
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!Câmara vertic~l de filtrngem e purificação. 1 

1Corpo em aço mox ou aço carbono com 
!tratamento anticorrosivo e 1 

jacabamento em pintura eletrostática a pó. 1 

!Painel frontal em plástico ABS de alta 1 

!resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
!Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 
lkg±Jcm2 à 4 kgf/cm2). 

!Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 
- canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; redutor de 
vazão; adaptadores para registro: flexível e 
\mangueira. 
Produto de certificação compulsória, o 
!equipamento deve possuir selos 
IINMETRO, comprobatórios de 

1 1 konformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 
de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 

i refrigerante tenha baixo índice GWP ' 

1 
("Global Warming 

! Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
[plugue e conectores elétricos 
!compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 

1 

obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 

l !padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
1 
! !partir de 1 º de janeiro de 2010. 

1 : 
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llndicacão da voltagem no cordão de 
!alimentação 

40 Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) 01 UN 174,00 174,00 
Descrição: 
!Exaustor Industrial de 40 cm de diâmetro, 
jproduzido em aço, com motor de potencia 
!em 1/SCV, vazão de 3000m3/h, RPM 1600 1 

1 i - 50/60Hz e chave de reversão do motor. 
1 

1 

41 Exaustor eólico 07 UN 765,07 5.355,491 
Descrição: Exaustor eólico com chapa em 

1 ! alumínio com eixo central blindado e 1 

1 

diâmetro de 0,60 mt, acompanhado com 

1 

chapa telhado galvanizada chapa 24 de 
1, Oüx L 00 instalado. 

1 
42 [Máquina de lavar roupa capacidade de 02 UN 1.409,50 2.819,00 

i IS kg 
1 l(MQ) 1 
1 

!Descrição: 
1 !Capacidade de roupa seca: 8Kg 
1 /Consumo de energia: 0.24 kWh (1 lOV) / 
1 
i 0.25 kWh (220V) i 

1 
Consumo de energia mensal: 8 .16 k Wh/mês 

i (l 10V) .17.83 kWh/mês (220V) 

1 

Cor: branca 
1 Potência: 550.0 W (110/220V) 

Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

143 Ferro elétrico a seco (FR) 01 UN 62,34 62,34 ! 

1 

Descrição: 
Potência: 1 OOOW 

1 

1 Consumo: l,OkWh 

1 

Cor: branco 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 1 

1 

Dimensões e Peso: 
1 Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 
1 (AxLxP) 

Peso aproximado: 750g 
44 Secadora de Roupas (SC) 02 UN 1999,99 3.999,98 

1 
Descrição: 

1 

Duto de exaustão 
!Sistema anti-rugas 

1 !Secagem por tombamento auto-reversível 
1 Seletor deb temperatura de secagem i 
i [Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
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1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 45 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 
i 
i 
1 

1 
1 

! 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

!
Consumo de energia: 0,2 k Wh 
Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
!Cor: branco 
[Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
i,A L ·P) I~ .X X. / 
iPeso aproximado: 30Kg 

12 !Carros coletores de lixo - Cap, 120 L 
.(CL) 
Descrição: 
Coletores (tipo contêineres) para coleta de 
resíduos orgânicos e seletivos, para área 

11externa. sendo: 
1 (um) coletor para lixo reciclável , com 
'capacidade de 120 litros/50kg; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 120 
litros/50kg. 
Dimensões e tolerância: 
Especificação 
!Dimensões aproximadas 
iAltura Largura Profundidade Tolerância 
!coletor ( contêiner para coleta de resíduos 
orgânicos e seletivos) - 
120 litros/50kg 
1010mm 500mm 600mm +/-10 
Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade ( corpo e tampa), 100% virgem e 
!tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
Aditivação extra com antioxidante e anti 
UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
1- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
iou rachar. 

1 !Com pedal e estrutura para 
1 !abertura/fechamento da tampa, fabricado 
I em aço com tratamento anti corrosão ou 

com pintura eletrostática. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados. 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 

1conforme o tipo de lixo. 
Roda de borracha maciça vulcanizada, com 
núcleo injetado em PP (polipropileno ), com i 

UN 216,87 2.602,44 
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!tratamento antifurto incorporado; com 
imedida de 200mm x2". 
!Eixo em aco com tratamento anticorrosão. 
!Passível d~ ser reciclado mecanicamente ao! 
\fim de sua vida útil. 

1 

46 Conjuntos de lixeira coleta seletiva - 10 UN 527,00 5.270,00 
cap.SOL (LXl) 

1 
1 Descrição: 

1 1 Kit composto por 5 coletores para coleta de 
1 

l resíduos orgânicos e seletivos, para área 
1 !externa. sendo: 
; Íl (um) ~oletor para lixo reciclável (vidro), ' ! 
1 1 

1 \com capacidade de 50 litros; 
1 II (um) coletor para lixo reciclável (papel), 
1 !com capacidade de 50 litros; 
1 \1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), l lcom capacidade de 50 litros; 1 

1 11 (um) coletor para lixo orgânico 
1 

1 1 !(alimentos), com capacidade de 50 litros; ! 1 

1 

1 (um) coletor para lixo não reciclável, com 
1 capacidade de 50 litros; 

Características gerais: 
1 Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
1 densidade ( corpo e tampa), 100% virgem e 

1 

tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 

1 [Aditivação extra com antioxidante e anti 1 

UV para os níveis de proteção classe 8 UV 
- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
ou rachar. 
Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados 
Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
amarelo, azul, cinza, conforme 
normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo. 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 

1 fim de sua vida útil. 
1 

1 1 Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 
1 

i unidades. 
1 47 Lixeiras SOL com pedal e tampa em 15 UN 82,45 1.236,75 1 
1 
! plástico rígido (LX2) 

Descrição: 
Lixeira 50 litros com pedal, com pedal 
metálico, fabricada em processo de 
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! !rotomoldagem sem soldas ou emendas, em 
1 

1 
[polietileno de alta densidade com 

1 itratamento em UV. Pedal fabricado em 
\tarugo de feno maciço galvanizado e chapa 
xadrez galvanizada. Dobradiça traseira 
: 1 
fixada em suporte reforçado e preso à 
lixeira por 04 prarafuros. Chapa da 
dobradiça arrebitada na tampa. 
Dimensões: 
\Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 
Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 

1 

48 Lixeiras 15 UN 2,90 43,50 
Plástico, sem tampa 

1 9 litros 
49 Bebedouro elétrico conjugado - Duas 05 UN 899,00 4.495,00 

[colunas - (BBl) 
1 

\Descrição: 1 

1 1Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, 1 
1 com 2 colunas, acessível, com 

capacidade aproximada de 6 litros por hora 
1( 40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 29lmm 
Tolerância: +/-10% 
Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
IT orneira: em latão cromado de suave 
acionamento, com regulagem de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
para boca e O 1 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 

1 

1304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
lcom serpetina (tubulação) em cobre 
i(0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 
Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4° a 15ºC 
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:Compressor de lílO de HP, com gás 1 
iecológíco. 
!Protetor térmico de sistema ( desligamento 
automático em caso de 
\superaquecimento do sistema). 
IDreno para limpeza da cuba. 1 

IRalo sinfonado que barra o mau cheiro 1 

proveniente do esgoto. 
1 \Voltagem: compatível com todas as regiões 

\brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora 
~O pessoas/h aprox. ). 
ão possuir cantos vivos, arestas ou 
uaisquer outras saliências cortantes ou 

!perfurantes de modo a não causar acidentes. 
!o bebedouro deve ser acessível, em 
!conformidade à NBR 9050/2005, no que 
\couber. 
.Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos 
INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 
O gás a ser utilízado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 

1 

\99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
113 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de i 110/03/97 e Resolução Conama nº 267 de i 

i 2000. É desejável e preferencial que o gás 
1 refrigerante tenha baixo índice G WP 

("Global Warming Potential" - Potencial de 

i 
Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto 

1 

1 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta 

i opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 1 

1 
1 1 !Dimensionamento e robustez da fiação, 

1plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 
estando de acordo com a 

1 

determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 

1 

obrigatoriedade de todos os produtos 
1 ieletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
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i jpadrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 1 

' lpm1ir de 1 º de janeiro de 201 O. 1 

1 

Indicação da voltagem no cordão de 
!alimentação. 

1 50 [Aparelho de Ar Condicionado Split 16 UN 4790,00 76.640,001 1 
! 130000 BTU's (ARl) 1 

1 
Tipo 1 - 30.000 BTUS 

1 Modelo Split High Wall 
1 Tipo de ciclo Quente/Frio 
1 Cor Branco 
1 IENCE No mínimo D 
1 

1 /Filtro de Ar Anti-bactéria i Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 1 
! 

'Controle remoto Sim 1 

1 
1 

i 
Termostato Digital 1 

1 

1 

1 !Funções Sleep e Swing 1 

1 
1 Voltagem 220 V 

18.676,001 

i 

1 

51 Aparelho de Ar Condicionado Split 08 UN 2334,50 
18.000 
/BTU's 

1 
1Tipo 1-18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 
ENCE No mínimo D 
!Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

52 Aparelho de Ar Condicionado Split 05 UN 1446,92 7.234,60 12.000 
i BTU's (AR3) 
1 ,Tipo 1 - 12.000 BTUS 
1 

1 
/Modelo Spiit High Wall 

1 
!Tipo de ciclo Quente/Frio 
Cor Branco 

1 

ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 

1 Vazão de Ar No mínimo 1.150m3/h 
1 

Jcontrole remoto Sim 
1 

i 
Termostato Digital 

1 
Funções Sleep e Swing 

i Voltagem 220 V 
53 Televisão de LCD 32" com entrada para 14 UN l.287,80 18.029.20 
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IHDTV e USB (TV) 
!Descrição: 
!Digital Crystal Clear para detalhes 
[profundos e nitidez 
iTela LCD HD com resolução de 1366x768p 
128,9 bilhões de cores 
ITaxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
Incredibe surround 
Potência de áudio de 2x 15W RMS 
Duas entradas HDMI para conexão HD 
!totalmente digital em um único cabo Easy 
!Link: controle fácil da TV e dispositivo 1 

!conectado por HDMI CEC 1 

Entrada para PC para usar a TV como 
monitor de computador 
Conversos TV digital interno 
[Dimensões: 
\Altura: 54,40 cm 
:Largura: 80,90 cm 
!profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

1 54 Ventilador de Teto (VT) 03 UN 151,00 453,00 
1 Descrição: 
1 Ventiladores para serem acoplados ao teto 1 

com 130W de potência, e 3 velocidades. 
Características: 
Comprimento - 48cm 
Largura- 23,Scm 
Altura - 26cm 

55 Projetor Multimídia 06 UN 2.298,00 13.788,00 
Características: 

1 3.000 ANSI Lumens 
1 

1 
Painel 

; !Windows PC/Mac PC 
i 1 

l HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 

1 

Video 
Voltagem Bivolt 

1 

1 

Projetor Xl23PH DLP; Cabo de 
alimentação CA; Bateria para controle 

1 remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
1 

1 
Cartão de Segurança; Guia do Usuário (CD- 

1 1 ROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto ( cm) ! 
9x3 l ,5x22cm 
Lente de Projeção, lens tipo de foco 
manual, manual zoom, lens mínimo 
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[Abertura F / 2.41. abertura máxima da ' , 
iob;ectiva F Í 2.55, comprimento focal 
[mínimo 21. 79 milímetros, distância focal 

1 
imáxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
ltamanho da imagem 23 ", máxima diagonal 

1 !tamanho da imagem 25 pés, distância 
1mínima de projeção 39,3 7", distância 
1~áxima de projeção 39,04 pés, 1.lx Zoom 
Optico 
jTipo de lâmpada OSRAM, número de 
lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W 
Modo Normal, vida da lâmpada 5000 horas 
economia, Modo de vida da lâmpada 6000 
horas 

56 Centrífuga 04 UN 457,67 1.830,68 
,Potencia l 70W 
ITi:11er de 5 minutos com desligamento 
lautornático 
iCapaddade para 20 kg de roupas molhadas 
!Abertura do cesto grande 1 

Grade de proteção 
Porta cordão 
!Cesto de inox 
Sistema de segurança 
!Voltagem 11 Ov 

: Cor branco 

1 

57 Caixa de som Compatível com MP3, Rádio 01 UN 806,67 806,67 
FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de 
transmissão e recepção de Áudio digital, 
Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 

' Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo 
de áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), 
Entrada para microfone (P 1 O), Microfone 
sem fio, Controle de áudio (graves e 
agudos), Controle remoto 
Potência RMS 300WRMS 

1características 

do display LCD 
Voltagem Bivolt 
!Alimentação Energia elétrica e bateria 
línterna recarregável 

158 1Forno elétrico industrial 02 UN 556,62 1.113,24 
Sistema de gaveta. 

1 

Isolamento de lã de vidro. 
_Porta de vidro temperado. 

1 /Frente e laterais em aço inox, tampo em aço 
1 Jgalvanizado. 
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i !Equipado com 2 termostatos por câmara para o \ i imanuseio independente de cada resistência. 
!Medidas internas (A x L x P): 70 x 60 x 25 cm. 
!Medidas externas (A x L x P): 85 x 65 x 48 cm. 
!Altura com cavalete: 146 cm. 
!Peso: 75 kg. 
!Quantidade de câmara: 1. 
1Potência por câmara: 4000W. 
' !Consumo por câmara: 4kw/h. 
Amperes por câmara: 18. 
Tensão: 220V bifásico. 
Graus: O a 300º. 

59 Varal móvel 06 UN 61,45 368,70 
Varal de Roupas com 2 Abas Alumínio 
Altura: 91,0cm 

1 Largura: 56,0cm 
! Profundidade: 153,0cm i 

1 

60 Cilindro de pão elétrico 01 UN 748,50 748,50 
caracterís ticas: 
' Carenagem Em Aço Inox Resistente A 

1 

Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 

1 l50mm E Comprimento De 300mm, Com i 

1 

Raspadores Para Não Grudar Massa. 
Abertura Máxima Entre Laminadores De 
6mm. 
Mesa Em Aço Com Pintura Epóxi. 
Potência Nominal: 350 W 

1 

Frequência Nominal: 50/60 Hz 
Tensão Nominal: 127/220 V (Com Chave 

1 Seletora) 
1 Consumo: 0,19 Kw/H. 

1 

Produção (Aproximada): 16 Metros/ 
Minuto. 

1 Peso Líquido: 9,85 Kg. 

1 Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 
25cm(A) 

61 Roteador wifi 15 UN 143,34 2.150,10 
Roteador wireless, indoor, taxa de 
transmissão wireless de 300Mbps. 
Funções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

1 

62 Telefone com fio(fixo) 05 UN 153,00 765,00 
.Fabrica~ão brasileira, 03(três) campainhas i 
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1 

lcorn volume alto, médio e baixo. 15(quinze) 
teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). 

1 Deve conter: 01 Telefone; OI Cordão da 

L [linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

i 
63 [Telefone sem fio 08 UN 183,00 1.464,00 

!Telefone sem fio, fabricação brasileira com 
1 !identificador de chamadas, base auricular, 
1 

1cabos e carregadores, 1 O números de 1 

i !remarcação rápida, relógio com alarme, 
1 

baterias recarregáveis de níquel metal 1 
1 

1 
!hídrico tamanho AAA, 

i !Visor _ilumina?~ para fácil a~endimento, 1 

1 

i icapac1dade rmruma de 50 numeras, 16 
i lhoras de uso continuo, tamanho: 1.4 
1 1 

~ lpolegadas/3,5 cm 
1 64 !Travesseiro infantil 130 UN 15,54 2.020,20 
1 !Dimensão 

!30cm x 40cm x 3cm 
1 / !Material: Tecido e Fibra 

! !cor: Branco 
1 1 • 
[ ICompos1ção: 
! i50% Algodão - 50% Poliéster 
1 [nchimento: l 00% Fibra Poliéster 

Informações Adicionais: 
I Suporte Super Macio para o Bebê 

ão Alérgico 
1 [Antitraça e Antimofo 
j !Inodoro 
I Possível Lavar e Secar em Máquina 

65 Fronhas de travesseiros 130 UN 7,67 997,10 
Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 

1 Algodão 100% liso cores claras, sem 
jestampas 

1 

!Fechamento estilo envelope (sem zíper) 
66 [Capas de colchonetes 70 UN 45,35 3.174,50 

Comprimento: 185cm 
Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

1 

67 Banquetas de madeira 15 UN 69,39 1.040,85 
Pinus/ jatobá 
Dimensões 
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i lAltura = 50 cm 
/Largura= 34 cm 
!Profundidade= 32 cm 
/Cadeira estofada 
ÍEspuma densidade 33 

1 Pintada verniz 
68 Computador de mesa 26 UN 2.743,34 71.326,84 (Processador I3, 8gb de memória, disco 

rígido de 500 gb, Windows 7, 8.1 ou 1 O, 64 

1 

bit, em português (brasil)+ mouse + caixa 
de som + teclado em português + monitor 
led de 19.5 ou 20 polegadas, com ajuste de 
jaltura. Com Garantia de no minímo um (O 1) 
ano. 

69 Impressora Laser 10 UN 1.566,67 15.666,70 Capacidade de saída de papel: 
100 folhas 
!Tecnologia de impressão: 
,Laser eletrofotográfico 
/Velocidade máxima em preto ppm: 

1 

Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
Até 2400x600 em dpi 
Duplex sim 

1 

Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 

1 [Wireless 802.11 b/g/n 
1 

/Emulação PCL6 ' i 
1 

Volume máximo de ciclo mensal 10.000 
páginas 
Tempo de impressão da primeira página 
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 

1 1 44,2 x 28, 7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 

1 
Configuração de Impressão 
/Economia de toner, impressão N em 1, 

1 pnarca d'água, impressão de pôster, i 

1 jimpressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 
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!Processador 266 MHz 
iModo Toner Save Sim 
!Tipos de Papel 
ic~mum, 1~no, espesso, mais espesso, 
!reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
/Tamanhos do Papel AS até Ofício 
Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

!certificação Energy Star Sim 

/
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / 
Sleep 
'468W / 58W / 0.8W 

10 UN 1743,34 17.433,40 

Dimensões do Equipamento sem caixa 
36,6 x 36,1 x 18,3 cm 
Peso do Equipamento sem caixa 6,8kg 
jPeso do Equipamento com caixa 7,9kg 
!Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
/~i~Print, Google Cloud Print, Bro~he: 
1Pnnt&Scan, Cortado Workplace, W1-F1 
Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 
2.000 páginas 
[Sistemas Operacionais Compativeis 

!
Windows Sim 
Mac Sim 

1Conteúdo da Caixa 
Guia de Configuração Rápida e Manual do 
Usuário 
Sim 

/
,Equipamento 
HL-L2360DW 
!Conjunto de Cilindros 
iunidade de cilindro (12000 páginas) 
CD-Rom 
Instalação 
Cart. de T oner Preto 
Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

70 !Impressora Multifuncional Jato de Tinta 
sistema de tanque de tinta. 
Impressão: Resolução maxima de 
impressão: 5760 x 1440 dpi: Velocidade de 
impressão: 3 3 ppm em preto e 15 ppm em 
cores; Scanner: Resolução máxima: 1200 x 
2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
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i 
1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

L 
71 

••••••••• 1 

1 

1 
1 
1 
i 

1interna(24-bit externa); 
!Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
icm· 
' ' 
Velocidade de digitalização: 2.4 
ms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
[Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 

IMóvel; Tamanhos de papel: A4, AS, A6, 
,85, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 
!l,16:9 wide, 100xl48mm Envelopes: #10(4 
,1/8x9 l/2pol.), DL(l 1 Ox220mm), 
C6(114xl 62mm) Meia Carta(5 1/2x8 
1/2poL ), 13x20cm( 5x8pol. ), 
20x25cm(8x 1 Opol). 
Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
de papel A4; 
!capacidade de bandeja de saída: 
130 folhas de papel A4. 
lvisor de LCD; Software; Interfaces de 
jcomunicação: USB 2.0 de alta 
velocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: 
Bivolt; Cor do produto: Preto. 
!Número de garrafas de tintas: 4. 
INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
Tele fone, Cabo USB. 

14 

UN 

275,63 

1.240,00 

Cadeirinha de repouso 
Características: 
Idade Recomendada: A Partir Do 
Nascimento (Om+) 
Peso Recomendado: Até 18 Kg 
Material/Composição: 100 Poliéster (Têxtil) 
/ 100 Polietileno (Barra) 
Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
Kg 
Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 

'

·(Colorida) 
Certificação Do Inmetro: Sim 
/- Cinto De Segurança De Três Pontos 
'- Tecido Do Assento É Removível (Pode 
Ser Lavado Na Máquina De Lavar) 
- Duas Posições De Recline 
- Barra De Brinquedos Removível Com 
brinquedos 

UN 3.858,82 

72 !Armário roupeiro - (AM2) 02 6 
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'D .·_ 
1 i escnçao: 1 

!Roupeiro em aço na cor cristal, 1 

20,00 
/confeccionados em chapa de aço "22" 
1(0, 75mm), constituído por 12 portas. As 
jportas devem possuir venezianas para 
[arejamento e possuir pitão para cadeado; 
[Não será aceito ondulações, ressaltos, 
!rebarbas ou imperfeições no acabamento 
dos roupeiros; 
Devem ser tratados contra oxidação com 
fosfato de zinco e pintados com tinta 
!especial na cor platina com secagem em 
estufa; 
[Após o processo acima descrito o produto 
ldeve seguir para uma estufa de alta 
!temperatura para receber a pintura pelo i 

1 

iprocesso eletrostático de pintura a pó, ' 
consolidando a superfície do produto com 
50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
[Possuir dobradiças internas para evitar 

1 
1 larrombamentos com abertura de 135º, pés 

/removíveis com sapatas plásticas 

1 
niveladoras 03/8". 
Dimensões: 
Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

1 

73 !Pratos - altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 300 UN 3,29 987,00 1 
jdiâmetro (boca 300mm base 127mm) - 1 

1 
jcapacidade 600ml 

74 Caneca - 85 mm altura - espessura 2,0 300 UN 6,24 1.872,00 
mm - - diâmetro (boca 77 mm base 5 8 mm) 

1 

.-capacidade 300ml 
1 

! 75 /Cumbuca ·- 52 mm altura - espessura 2,0 300 UN 14,40 4.320,00 
1 
i 

1 
mm - diâmetro (boca 111 mm base 70mm) 
-capacidade 300ml 

76 Colher - comprimento 170 mm 300 UN 3,80 1.140,00 
(cabo+concha)- Espessura (cabo 3,5 mm, 
concha 2,0 mm) - diâmetro (concha 3 cm)- 
capacidade 1 O ml 

i ! 
1 77 Garfo - garfo mesa, material corpo aço 300 UN 6,06 1.818,00 
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/inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
!tipo mesa, características 
/adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 

1 je 3mm espessura 
' 78 !Faca ·· faca mesa, material lâmina aço 

1 

300 UN 8,59 2.577,00 jinoxidável, material cabo aço inoxidável, 
Jcaracterísticas adicionais liso, polido, 23 cm 
comprimento e 3mm espessura 

1 79 Lavadora de alta pressão profissional 06 Un 838,00 5.028,00 1 
1 Lavadora de alta pressão profissional com 
1 

1 

/porta acessórios. 
Uma máquina compacta, durável, robusta e 
/super prática para carregar. 

1 

/Lavadora com motor de indução e não i 

1 

' 
necessita de nenhuma instalação especial, 

1 

basta ligar na tomada e pronto, a máquina 
está pronta para o uso. Possui um exclusivo 

' 
1porta acessórios, que ajuda na organização 1 

' /do produto para guardar, mangueira de alta 1 
1 

' /pressão de 7,5m além de bomba axial com 1 

1 cabeçote em alumínio, pistões em aço inox 

1 
e potência de até 2,2kW e vazão de 5001/h, 

1 

o que garante maior poder de arrasto da 
sujeira. 

1 Uma excelente máquina para ser usada em i 

1 
pequenos negócios como mercadinhos, 
[frutarias, lava car, escolas, açougues e 

1 

itambém em condomínios. 1 
! 

!Acessórios inclusos da IA vadora de Alta 
pressão profissional: 
- O 1 pistola de alta pressão 

1- 
O 1 engate rápido 

1- O 1 lança com bico regulável 
.- O 1 mangueira de alta pressão 7 ,5 metros 
- O 1 suporte de lança 
- O 1 suporte de pistola 
- O 1 suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 

1 

- Bicicleta ou moto: e possível lavar até 15 
!bicicletas ou 1 O motos 

1 /- Carro: e possível lavar até 8 carros de 
1 

/passeio 
i 

í, Calçada: e possível lavar até 130m2 de 

1 
calçada 
- Parede: e possível lavar entre 130m2 e 
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l22om2 de parede. 
1 /Características técnicas da lavadora de alta 

i - ipressao 
J- Tensão (Monofásica): 220V 
i- Frequência: 60Hz 

' j- Potência: 2,2 k W 
i- Pressão máxima: 2000Psi 
- Corrente elétrica: 7,4A 
!- Vazão: 5001/h 
1- Motor: Indução 
1- Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 
- Peso: 18kg 
/Largura (cm): 23,80 
Altura (cm): 43,50 
Comprimento(cm): 47,60 
Peso(kg): 18 
/Garantia: 1 ano contra defeitos de 
!fabricação 
1 - l lVo tagem: 220 Volts 

80 1Aspirador de Pó 02 Un 294,24 
1 

588,48 /Aspirador vertical, Smart turbo, 1800W, 
11 OV, com filtro; 
Material: Plástico e metal; 
Capacidade: 2,21 
Peso aproximado: 4,3 kg 

1 TOTAL 469.948,28 

2.1.1 - Todos os itens{objetos) deverão ser de origem {fabricação) nacional. 

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 469.948,28 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme 
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 19/07/2018. 
HORA: 09:00 horas. 

4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
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4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5-DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento li citatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: 

5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 

5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 
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5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma eletrônica 
(pen drive ou CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) 
via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida 
e impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
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na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.1.1 - O pen drive ou CD, deverá ser exclusivo para a proposta, não devendo ter outros arquivos 
que possam causar dúvidas quanto ao que será apresentado para esta licitação. Após a inclusão 
no sistema, o mesmo será devolvido para a proponente que estiver presente. Na ausência de 
representante, ficará disponível para retirada por 10 (dez) dias. Não havendo a retirada nesse 
período, o mesmo será descartado. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇ/\0 DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
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ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
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Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.3.1 - Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas; 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.2 - Declaração de Idoneidade (anexo IV); 

8.2.4.3 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.2.4.4 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - simile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 
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8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 
8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, 
gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas de 
preço. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
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representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10-DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1, 1 O (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
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definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais). a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 
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10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICRO EMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para micro empresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147í2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
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verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1- O objeto deverá ser entregue na Secretaria de Educação ou nos locais definidos na ordem 
de compra, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contado após o recebimento da Solicitação de 
Entrega. 

11.2- A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o objeto que vier a ser 
recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

11.3- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

11.4- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 
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11.5- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

12.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
12.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
12.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
12.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
12.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
12.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
12.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
12.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
12.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

12.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos. 
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a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

12.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 
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14- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.l- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

14.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

14.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

14,4- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, em conta bancária a ser 
indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 

14.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

14.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
062/2018. 

14.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

14.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

15.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 08h30 e 
1 lh30 e das l 3h30 e l 7h30. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 
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15.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

15.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

15.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

15.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

15.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

15.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

15.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

16.1- O prazo de execução do Contrato será até 30/06/2019. 

16.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2019. 

16.3- O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá ser prorrogado por igual 
período, deste que haja interesse da administração, nos termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

17-DA CONTRATAÇÃO 

17.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

17.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 
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17.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

17.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

17.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

17.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

17.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

17.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

17.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

18.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

18.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 

18.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

19 - ANEXOS DO EDITAL 

19.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
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ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Orientações para geração e preenchimento da proposta de preços. 
ANEXO IX - Termo de Referência. 

Planalto - PR, 06 de Julho de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ~-----·~------ ------------------ 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 062 

/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, 

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, 

interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida cfe item 5.2.2.2) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

CNPJ Nº 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

O representante legal da empresa _ 

-----------------~' na qualidade de Proponente do procedimento 
licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .... ./2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2018 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO, pessoajurídica de direito Público Interno, 
com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, inscrito no CNPJ nº 76.460.526/0001-16, 
neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, 
em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste 
Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.846.233-0 e 
do CPF/MF sob nº 815.418.219-04. 
CONTRATADA: , devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.º , com sede à , Nº , na 
Cidade de , neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a) . 
............................................ , brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.º 
........................................... , e do CPF sob n.º , residente e domiciliado(a), na 
Cidade de .................................................................................................................................. , 
pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá nos termos 
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial Nº 062/2018 pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O objeto deste contrato é a aquisição equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças 
destinadas ao Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de Planalto - PR, 
nas condições fixadas nas cláusulas a seguir: 
LOTE: 1 

01 IMesa ( Ml) 
Descrição: Mesa retangular monobloco, 
com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15mm com re 
engrosso de 3 Omm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência Ll48), 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 W' x 3/16" A estrutura em aço de pintura 
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor 
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!branca fosca, polimerizada em estufa. 
!Ponteiras de acabamento em polipropileno 
lna cor branca, fixado à estrutura através de 
1 

Jencaixe. 

1 

02 iBanco (Bl) 
, \Descrição: Banco retangular monobloco, 
1 /lcom. bordas arredondadas, medindo 1.80 x1 

1 .0.40, com estruturas retangulares em aço 
I l50x30mm parede 1,2. O tampo 
1 !confeccionado em MDF de 15 mm com re- 

i 
i 
l 
l 
! 

! 

1 

1 

1 

l 
I O"' 
1 .) 

1 

i 

1 
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engrosso de 30 mm, revestido em sua face 
superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor 
IIbiza (referência L 156), acabamento de 
isuperfície texturizado e encabeçamento de 
!fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
!da face inferior em laminado melamínico 
lbranco brilhante. A fixação do tampo é por 
'meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
Y2" x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor 
branca fosca, polimerizada em estufa. Kit 
Mobiliário 7 Ponteiras de acabamento em 
polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. 

70 Colchonete para Repouso (C03) 
Descrição: 
• Colchonete de lâmina de espuma flexível 
de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a 
norma ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: 
• Comprimento: 185cm; 
• Largura: 65cm; 
• Espessura: 05cm. 
Características: 
• Revestimento em material têxtil 
plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na 
cor AZUL REAL, impermeável. com 
acabamento em costura simples e 
acabamento em cadarço impermeável; 1 

• Espuma com densidade nominal Kg/m3: 

D-20. Norma ABNT NBR 8537 
04 !Cadeira de alimentação (Cl) 

Descrição: 
• Cadeira alta de alimentação infantil 
dobrável, em conformidade com a ABNT 

16 
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!NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para 
!crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, 
e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas 
para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio . 
Dimensões: 
l II Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
Imedidos do topo da proteção lateral à 
!superfície do assento (medições realizadas 
'conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991- 
2); 
• Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições 
!realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT 
INBR 15991-2). 
i• Borda frontal do assento: raio mínimo de 
Is mm. 12 Obs.: Nos casos em que o encosto 
Ida cadeira possua ângulo menor que 60º em 
relação à horizontal (medição realizada 
conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991- 
2), o comprimento mínimo do encosto deve 
ser de 400 mm (medição realizada 
[conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991- 
'2). Características: 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de 
seção circular em aço carbono; 
• Assento e encosto acolchoados com 
espuma revestida de lona vinílica laminada 
com tecido; 
.• Braços ou dispositivo para proteção 
ilateral; 
1 • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, 
na cor BRANCA, removível ou articulada; 
• Apoio para os pés em (PP) polipropileno 
injetado, removível ou articulado; 
O Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode 
alternativamente ser dotada de dois 
rodízios, desde que estes possuam freios; 
• Cinto tipo suspensório; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa. espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 1 

1 

05 Poltrona individual estofada (PO) , 
!Descrição: i 
/• Poltrona individual estofada, revestida emJ 

03 UN 
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!couro sintético, dotada de apóiabraços. 
i • Características de estabilidade, resistência 
le durabilidade, conforme NBR 15164:2004 
il Móveis estofados - Sofás. Dimensões: 
i " Profundidade útil do assento: 450mm +/ 
Í20mm 
i • Largura útil do assento: 470 +/- 20mm 
• Altura (h) da superfície do assento: 420 
+/- lOmm • Extensão vertical (h) do 
encosto: mínimo de 500mm • Largura útil 

1do encosto: 470 +/- 20mm 
I• Inclinação da superfície do assento ( em 
1 

[relação à horizontal): entre -2º a - 7° 
\ • Ângulo do encosto ( em relação ao plano 
1jdo assento): 100º +/-10º 
• Altura do apoio de braços ( em relação ao 
\assento): 220 +/-20mm 
i • Largura mínima do apoio de braços: 
'180mm 14 Características: 
• Estrutura confeccionada em perfis 
itubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 
1 ", e espessura de parede mínima de 
l,5mm; 
• Partes metálicas unidas por meio de solda; 
• Pés metálicos aparentes e cromados, com 
ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com o piso em polipropileno; 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura m1111ma de 40 
lmicrometros na cor CINZA; 
,. Cintas elásticas internas para sustentação 
do assento e do encosto; 
• Laterais (braços), base ( suporte do 
assento) e fundo (suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma 
retangular, onde se encaixam as almofadas 
de assento e encosto; 
• Cada um destes elementos deve possuir 
espessura mimma de 1 OOmm, sendo 
linteirament,:: revestido em couro sintético, 
recebendo camadas internas de espuma 
laminada ( espessura mínima de 1 Omm) nos 
pontos de contato com o usuário, de modo 

1 
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1 
06 

1 
1 

1 
1 

!que toda a superfície do móvel, exceto a 

!
inferior, seja almofadada; 

, • Superfície inferior da base, revestida de 
ltecido não tecido (TNT) de gramatura 
!mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
jbotões de pressão espaçados a cada 20cm 
!ou velcro em todo o perímetro, que 
[permitam sua remoção para inspeção e 
!limpeza; 
I• Almofada removível do assento 
lconfeccionada em espuma de densidade D- 
126, com mínimo de 140 mm de espessura, 
·1com inclinação de 4 º, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com 
jcouro sintético, dotada de uma subcamada 
Ide TNT sob a superfície. Fecho em "zíper" 
ino verso para remoção da capa; 
, e Almofada removível do encosto 
!confeccionada em espuma de densidade D-1 
123 com mínimo de 1 OOmm de espessura, 
com inclinação de 100º em relação ao 
assento, fixada por meio de fitas "velcro", 
inteiramente encapada com couro sintético, 
dotada de uma subcamada de TNT sob a 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para 
remoção da capa; 15 
\ • Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura 
acima de 500g/m2 e espessura mínima de 
0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA. 

100 

Colchonete para trocador (C02) 
!nas medidas de 100 cm de comprimento x 
160 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. 
OBS: Os materiais constituintes deverão 
jpossuir pr;::iteção dupla: ANTIÁCARO e 
'ANTIALERGICA 

07 UN 

UN 07 !Placa de Tatame em EVA (TAl) 
Descrição: 
• Tatame em placas intertravadas de E.V.A. 
(etileno-acetato de vinil) com bordas de 
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!acabamento. Dimensões: 
I" Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 
lmm 

I I • Espessura: 20 mm 
\Características: 
I" Placas de tatame intertravadas e bordas de 

l
'acabam.ento, confeccionadas em E. V .A. 
( 100% ), atóxicas, com superfície 
ltexturizada, siliconizada, antiderrapante e 
llavável; 
1 e Densidade entre 150 e 180 gramas por 
!centímetro cúbico; 
!• Cada peça deve ser fornecida em conjunto 
lcom uma borda de acabamento. 
[, Os encaixes devem proporcionar a junção 
[perfeita das peças; 
i e As arestas de bordas e placas devem ser 
hmiformes, com corte preciso a 90º em 
[relação ao plano da superfície, isentas de 
rebarbas e falhas. 

10 08 [Conjunto para professor composto por 
uma mesa retangular e uma cadeira 
(CJP-01) 
Mesa 
Descrição: 
• Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, painel fomtal em 
IMDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
!laminado melamínico BP, montado sobre 
estrutura tubular de aço. Dimensões: 
• Altura da mesa: 76 cm I 
• Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 
cm Características: 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), cantos arredondados 
( conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - 
contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em 
uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 1 O mm. 

UN 
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Dimensões acabadas 650mm (largura) x 
!1200mm (comprimento) x 19,4mm 
!( espessura), admitindo-se tolerância de até 
!+ 2mm para largura e profundidade e +/- 
11 mm para espessura. 
i O Painel frontal em MDP ou MDF, com\ 
[espessura de l Smm, revestido nas duas 
lfa~es em laminado melamínico de baixa 
lpressão - BP, acabamento frost, na cor 
!CINZA (ver referências). Dimensões 
lacabadas de 250mm (largura) x 1117mm 
!(comprimento) x 18mm (espessura) 
!admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para 
!largura e comprimento e +/- 0,6mm para 

~ i 
~spessura. 1 

1 • Topos encabeçados com fita de bordo emj 
IPVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
!acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
jreferências ), coladas com 21 adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
de até +/-0,5mm para espessura. 
i • Estrutura composta de: - Montantes! 
[verticais e travessa longitudinaf 
'confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 
( 1,5mm); - Travessa superior confeccionada 
em tubo de aço carbono laminado a frio, 
lcom costura, curvado em formato de "C",I 
1com secção circular, diâmetro de 31, 75mm! 
(1 1/4"), em chapa 16 - (l,5mm); 
• Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), 
em chapa 16 (1,5mm). • Ponteiras e sapatas 
íem polipropileno copolímero virgem e sem 
[cargas, injetadas na cor CINZA , fixadas à 
!estrutura através de encaixe. 
' • Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

1Cadeira ; 
!Descrição: Cadeira individual empilhável! 

1 
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!com assento e encosto em polipropileno 
1 

[injetado ou em compensado anatômico 
[moldado, montados sobre estrutura tubular 
Ide aço. Dimensões: • Altura do assento da 
!cadeira ao chão: 46 cm • Assento da 
!cadeira: 40 cm x 43 cm • Encosto da 
[cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: 
1. Assento e encosto em polipropileno 

lcopolímero virgem e sem cargas, injetados, 
,moldados anatomicamente, pigmentados na 
icor CINZA. • Alternativamente o assento e 
lo encosto poderão ser fabricados em 
!compensado anatômico moldado a quente, 
Ícontendo no mínimo sete lâminas internas, 
icom espessura máxima de l ,5mm cada, 
loriunda; de reflorestamento ou de 
!procedência legal, isentas de rachaduras, e 
!deterioração por fungos ou insetos. • 
!Quando fabricado em compensado, o 
!assento deve receber revestimento na face: 
lsuperíor de laminado melamínico de alta] 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,1 

acabamento texturizado, na cor CINZA. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de O, 7mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano, 
!inclusive nos bordos. Espessura acabada do 
' 1 !assento mínima de 9,7mm e máxima dei 
12mm. e Estrutura em tubo de aço carbono' 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (l,9mm). • Ponteiras 
/e sapatas, em polipropileno copolímero 
[virgem e sem cargas, injetadas na cor 
lcrNZA, fixadas à estrutura através de 
!encaixe e pino expansor. • Pintura dos 
!elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 
40 micrometros, na cor CINZA. 

18 UN 1 09 

1 

1 

Quadro Mural de Feltro (QM) 
Descrição: 

1Quadros com moldura em alumínio 
lanodizado natural fosco, frisado, vista de 
/20x l 9mm profundidade; fundo do quadro ,· 
!confeccionado em eucatex, 1 Omm e j 
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lacabamento em feltro verde. 
iD. - , imensoes: 
!Altura 120 cm 
!Largura 90 cm 1 

1 O [Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 
(QBl) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
icabertura frontal) em alumínio anodizado 
/natural fosco, frisado, vista de 20x 19mm 
jprofundidade própria para facilitar trocas do 
'conteúdo interno; fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Dimensões: 
[Altura 120 cm 
jLargura 200 cm 

11 !Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 
i(QB2) 
Descrição: 
Quadro branco tipo lousa magnética, 
vertical ou horizontal com moldura flip 
(abertura frontal) em alumínio anodizado 
/natural fosco, frisado, vista de 20xl 9mm 
/profundidade própria para facilitar trocas do 
/conteúdo interno; fundo do quadro 
!confeccionado em eucatex, 1 Omm. 
Quadriculado 
Dimensões: 
Altura 120 cm 

i 

1 Largura 300 cm 

1 
12 !Armário para Primeiros Socorros (AM3) 

. !Descrição: 
J ÍArmário suspenso, com duas portas para 
1 [guarda de medicamentos com 
I armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura 

'epóxi na cor branca. Não serão aceitas 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfeições no acabamento; 
Deverão ser tratados contra oxidação com 
/fosfato de zinco e pintados com tinta I 

!
especial com secagem em estufa. 1 

Internamente serão acopladas 02 prateleiras 
em vidro 4mm, transparente. As portas 
devem possuir pitão para cadeado; 
Dimensões: 

1 

1 

12 1 UN 
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!Altura: 150cm 
i iLargura:80cm 

iProfi.mdidade: 35cm 
13 !Armário Alto em Aço (AM4) 22 UN 

[Descrição: 
IF ornecimento e montagem de armário Alto 
!em Aço, todo em chapa 24, com 02 portas 
Ide abrir com reforços internos tipo ômega e 
!puxadores estampados nas portas no sentido 
[vertical, com acabamento em PVC, 
!contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 
lcom regulagem de altura do tipo 
!cremalheira, com fechadura cilíndrica e 
!pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: 
!Altura: 198cm 
[l.argura: 90cm 

1 
1 
1 

!Profundidade: 40cm ! 1 

14 Arquivo de Aço (AQl) 02 UN 
Descrição: 
Arquivo deslizante em aço chapa 26 

1 (espessura 0,46mm) na cor platina, com 

1 
quatro gavetas e travamento único, 

1 
(echamento através de tambor cilíndrico, i 
com gavetas corrediças reguláveis 

1 

distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 
deslizamento das gavetas será através de 
rolamento metálico em trilhos telescópicos 
de aço zincado. Os puxadores embutidos e 
las dimensões do porta etiquetas também 
!embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado 
1contra oxidação com fosfato de zinco e 

1 

1 

pintados com tinta especial com secagem 
em estufa; 

1 

Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta 

1 /temperatura para receber a pintura pelo 
1 !processo eletrostático de pintura a pó, 
1 consolidando a superfície do produto com 

1 150 micra de espessura de tinta, no mínimo. 

1 
!Rodapé em chapa de aço pintada na mesma 
cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade: 35kg por gaveta. 
Dimensões: 
Altura: l 05cm 

1 Largura:47cm 
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!Profundidade: 71cm 
15 IMesa de Trnbalho (M6) 07 UN 

)Descrição: 
jMesa para professor, em tampo único, em 
lmeíamina, com 25mm de espessura, com 
!bordas arredondadas em perfil de PVC, e 
[acabamento em fita de PVC, sobre estrutura 
!metálica tubular tripé composta por 
itravessas passa-cabos, com garras nas 
!extremidades e furos para a passagem de 
!cabos, em chapa de aço, e laterais com 
jcoluna e apoio, tipo "mão francesa", em 
[tubos de aço redondos. 
!Estrutura em aço, com tratamento anti- 
:ferrugem de decapagem e fosfatização, 

1 !seguido pelo processo de pintura 
1 i 

ieletrostática com tinta híbrida de epóxi com 1 
!poliéster em pó, com secagem em estufa. 
/Deverão possuir duas gavetas com rodízios 
1em metal, e travamento lateral para segredo. 
!Bandeira frontal em melamina com altura 
ifinal de 50cm, com bordas arredondadas em 
jperfil de PVC, e acabamento em fita de 

1 PVC. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 75 cm 

1 Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 
16 Cadeira com altura regulável (C6) 07 UN 

Descrição: 
!Cadeiras giratória 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 

1capa de polipropileno 
lanti-alérgico em alta resistência a 
propagação de rasgos além de baixa 
1deforrnação. 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, 
lpintura em epóxi pó na cor preta, encosto 
lem 7 posições na altura, rodízio duplos em 
nylon, revestimento em tecido azul, fogo 
!retardante. Braços reguláveis com alma de I 
laço e apoia braços em poliuretano com I 
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lregulagem em cinco posições. 
[Dimensões: 
[Altura do assento da cadeira ao chão: 
jregulável 
'Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
iOB§: a cadeira deve ter a certificação da 
IABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
1anos 

17 !Mesa de reunião (M7) 02 UN 
ID . - I escnçao: 

1 !Mesa de reunião oval, com tampo em 
lmelamina na cor platina, com 25mm de 1 

1 . . 

íespessura, bordas arredondadas em perfil de 
iPVC preto, 180°, sobre estrutura metálica , 
jtubular composta por travessas passa-cabos,\ 
lcom garras nas extremidades e furos para a 
!passagem de cabos, em chapa de aço, e 
[laterais com colunas duplas e apoio, tipo 

1 !"mão francesa", em tubos de aço redondos, 
1 icom pés horizontais em tubo de aço 1 

joblongo com ponteiras em poliestireno 1 

\injetado na cor preta e sapatas niveladoras. 1 

Bandeira central em melamina platina com 
altura final de 50cm, com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180º, na 

1 curva, e acabamento em fita de PVC, nos 1 

1 
demais lados, na cor preta 

1 

i 

1 !Estrutura em aço na cor preta, com 
1 1 1 !tratamento anti-ferrugem de decapagem e 1 1 

1 

fosfatização, seguido pelo processo de 
pintura eletrostática com tinta híbrida de 
lepóxi com poliéster em pó, com secagem 

i 
' lem estufa. ! 

1 

[Dimensões: 
IAltura da mesa: 75 cm i 

! Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 
1 

cm 
18 Cadeira para reunião (C7) 10 UN 

Descrição: 

1 

Cadeira fixa com braços, espaldar médio, 
!assento e encosto em compensado 
hnultilaminado anatômico, espuma de 

1 

lpoliuretano injetada em densidade de 40 a 
!50kg/m3, com apoio dorso lombar, com 

1 

lcapa de polipropileno anti-alérgico em alta 
resistência a propagação de rasgos além de 
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1 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 

1 pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em 
1 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. 
OBS: A cadeira deve obter a certificação da 
ABNT 13. 962 e ter garantia de 5 (cinco) 
anos. 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

19 Sofá em material lavável de dois lugares 01 UN 
(SFl) 

1 Descrição: 
! Sofá de dois lugares em material lavável e 

pés em alumínio revestido; 
Características: 
Revestimento Superior em laminado de 
PVC com reforço em manta (Korino) CV 
20; 
Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
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: 
Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 

1 Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 
20 Quadro de Avisos em Metal (QM) 05 UN 

Descrição: 
Quadros com moldura em alumínio 
anodizado branco, fundo do quadro 
confeccionado em eucatex, 1 Omm e 
acabamento em chapa de aço branca 
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!magnética. 
Dimensões: 
!Altura 90 cm 
'Largura 150 cm 

UN 

22 

21 01 

34 UN 

Mesa de refeição para adultos (M8) 
Descrição: 
Mesa circular em revestimento melaminico 
texturizado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 180°, e 
acabamento em fita de PVC. 
Estrutura em aço com tratamento anti 
ferrugem e pintura epóxi. 
Dimensões: 
Altura da mesa: 71 cm 
Tampo da mesa: diâmetro 100cm 
Cadeira para refeição de adultos (C8) 
Descrição: 
Cadeira fixa empilhável, injetada em 
poliuretano para uso adulto. 
Características: 
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 
Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
regulável 

1Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 
23 01 UN Freezer vertical 300L (FZ) 

Descrição: 
Freezer vertical, linha branca, sistema de 
refrigeração "frostfree". 
O refrigerador deverá possuir certificação 
do INMETRO apresentando classificação 

1 

[energética ''A ou B. conforme estabelecido 
na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 
2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm 
(AxLxP) 
Capacidade: 
Capacidade total (volume interno): 300 
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i [litros. 
1 !Características construtivas: 

Gabinete externo do tipo monobloco e porta 
revestida em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática ( em 
pó), na cor branca. 
Sistema de isolamento térmico em espuma 

1 

de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas 
deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em 
acrílico. 

i Compartimento de congelamento rápido. 1 
1 [Lâmpada interna. i 
1 

Formas para gelo. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
anti transpirante. 

1 

Dobradiças metálicas. 
Pés com rodízios. 
Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital 
externo. 
Sistema de refrigeração "frostfree". 
Gás refrigerante: 

1 

O bs .1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 

1 camada de ozônio, conforme protocolo de 
1 

1 Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda 
preferencialmente possuir baixo índice 

1 

GWP 
("Global Warming Potential" - Potencial de 

1 

!Aquecimento Global), conforme Protocolo 
1 de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5445 de 12/05/05. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 

1 Voltagem: 1 lOV / 220V (conforme 
1 
i demanda). 
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i 
jindicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética "A ou B". 

1 

24 Geladeira Vertical Industrial - 4 portas 02 UN 
(RFl) 

1 
1 /Descrição: 1 

1 !Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 
! capacidade útil mínima de 1000 litros, 

monofásico 11 O V ou 220 V ( conforme 
tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema 
de transmissão térmica convectiva, através 
de evaporadores e condensadores com 
sistema de ar forçado (sistema frost-free), 

1 
dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 

i Dimensões aproximadas: 180x125x75cm ! 

i (AxLxP) 
Características construtivas: 
Gabinete tipo monobloco revestido interna 
e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm). 

1 

Isolamento do gabinete de poliuretano 
injetado, com espessura mínima de 55mm e 

1 densidade mínima de 36 kg/m3. 
Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que a base do 
equipamento situe-se a 
aproximadamente 150 mm do piso. 
Portas revestidas interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, 
com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
Vedação hermética em todo o perímetro das 

1 portas, constituída de gaxeta magnética 

1 
sanfonada. 

1 

Puxadores, trincos e dobradiças em aço 
inox. Trincos com travamento 
automático. 
Barreira térmica em todo o perímetro dos 
batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência 

/ 

elétrica de baixa potência, 
intercambiável. 

i [Sistema de controle de temperatura por L 
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í lmeio de termostato regulável, dotado de 1 

1 termômetro digital, com posicionamento 1 
1 

1 
frontal de fácil acesso. 

! [Sistema de refrigeração por transmissão 
1 

!térmica convectiva, dotado de compressor ! 
' ' 

i !hermético de 1 /2 hp, monofásico 11 O V ou 
1 220 V ( conforme tensão local), com sistema 
! 

de ar forçado e degelo automático (sistema i 
1 "fro st- free "). 

1 
Obs.: O compressor deve ser instalado na 

1 

parte superior do equipamento. 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de i 

! Montreal de 1987: ao Decreto Federal nº 
1 

99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
1 nº 267 de 2000. 
1 O gás refrigerante deve ainda possuir 1 

1 
preferencialmente, baixo índice GWP 

1 l("Global Warming Potential" - Potencial de ' ' 
1 Aquecimento Global), conforme Protocolo 
1 'de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 1 

1 5445 de 12/05/05. 
1 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de 

seção circular com diâmetro de 1/4". 
Distância máxima de 25 mm entre arames. 
As paredes internas do gabinete devem ser 
!dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm (+/- 1 O mm). 
Piso interno do gabinete revestido em aço 
inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve 

1 ter formato de bandeja com rebaixo para o 
1 direcionamento de qualquer líquido 
1 derramado no interior do gabinete para o 

i dreno. com vistas ao seu escoamento. 
i Painel superior em aço inox, em chapa 22 
1 (0,75mm), para proteção do sistema ! 

de refrigeração e elétrico do equipamento. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Conexões de fiação com bomes dotados de 

! parafusos para compressão dos fios. 
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Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao 
gabinete por meio de braçadeiras. 
Indicação da voltagem no cordão de 
,alimentação (rabicho) do aparelho. 
!Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 
lo equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC 
quando submetido a ambientes de até + 
43ºC. 
Devem ser utilizados componentes (sistema 
de refrigeração) que do ponto de vista de 

1 

potência consumida permitam a otimização 
!no consumo de energia durante a sua vida 1 

1 
1 'útil. 1 

25 Geladeira de uso doméstico frostfree 05 UN 
300L (RF2) 
Descrição: 

1 !Refrigerador vertical combinado, linha 
1 branca, sistema de refrigeração 1 
1 l"frostfree", voltagem 11 O V ou 220 V 1 

1 
(conforme demanda). 1 

O refrigerador deverá possuir certificação 
INMETRO apresentando classificação 
energética "A", conforme estabelecido na 
Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm 
(AxLxP) 
,Capacidade: 

' Capacidade total (volume interno): mínima 
de 300 litros. 
Características construtivas: 
Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com 

1 
acabamento em pintura eletrostática ( em 

1 pó), na cor branca. 
i Sistema de isolamento térmico em espuma 
1 

de poliuretano injetado no gabinete e nas 
portas. 
Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas 
(freezer e refrigerador). 
Partes internas revestidas com painéis 
plásticos moldados com relevos para 

1 suporte das prateleiras internas deslizantes. 
1 Conjunto de prateleiras de vidro temperado 

1 

(emovíveis e reguláveis. 
Prateleiras da porta e cestos plásticos, 
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1 

Jremovíveis e reguláveis. 1 

!Gaveta plástica para condicionamento de · 
/frutas, verduras e legumes. 
/Prateleira e/ou gaveta plástica no 
icompartimento do freezer. 
IF ormas para gelo no compartimento do 
freezer. 
Gaxetas magnéticas para vedação hermética 
das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
[Sapatas niveladoras. 
[Sistema de controle de temperatura por 
'meio de termostato ajustável. 
Sistema de refrigeração "frostfree", 
Gás refrigerante R600a. 
OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de 
lrefrigeração não poderá ser prejudicial à 
lcamada de ozônio, conforme protocolo de 
[Montreal de 1987: ao Decreto Federal nº 
199.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
nº 267 de 2000. 
OBS.2: O gás refrigerante deve ainda 
possuir baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" - Potencial de 
!Aquecimento Global), conforme Protocolo 

1

1de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 

5445 de 12/05/05. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
[Voltagem: 110\T / 220V (conforme 
!demanda). 
'Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Certificação INMETRO apresentando 
classificação energética 11A11, conforme 
estabelecido na Portaria n. º 20, de O 1 de 
fevereiro de 2006. 

01 UN r 26 

1 

Geladeira de uso doméstico frostfree 
410L - linha branca 
Capacidade Total de Armazenamento: 41 OL 
Capacidade Líq. Congelador: 1 OOL 
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1 

!Capacidade Líq. Refrigerador: 3 lOL 
/Capacidade Total Bruta: 400L 
1 • 

JCapac1dade Bruta Congelador: 1 OOL 
!Capacidade Bruta Refrigerador: 300L 
!Tensão: 11 OV ou 220V 

1 
'Freqüência: 60 Hz 
Consumo: 58,1 KWh/mês (l lOV) 
Consumo: 58, 1 KWh/mês (220V) 
Cor: branco 
Dimensões aproximadas: 
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 84,5Kg. 

1 
27 Fogão industrial 06 bocas com 02 UN 

1 

queimadores duplos e forno de câmara 
com banho maria acoplados (FGl) 

1 
Descrição: 

1 [Fogão industrial central de 6 bocas com 
1 /forno e torneiras de controle em dois lados ! 

i 
opostos, fixadas em tubo de alimentação 
'(gambiarra), alimentado por GLP (gás 1 

liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com 
queimadores dotados de dispositivo 
"supervisor de chama". O tamanho das 
bocas será de 30x30cm e 3 queimadores 

1 simples sendo 3 queimadores duplos c/ 
1 chapa ou banho maria e e/forno. 4 pés em 
1 

jperfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis 
1 

constituídas de base metálica e ponteira 
maciça de material polimérico, fixadas de 
modo que o 
equipamento fique a aproximadamente 50 
mm do piso. 
Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 

28 Fogão de 04 bocas de uso doméstico - 01 UN 
1 linha branca (FG2) 
1 Descrição: 1 

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: 

1 Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm 
(AxLxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 
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29 !Microondas 30L - Linha Branca (MI) 02 UN 
!Descrição: 
!Forno de microondas 
1c idad 

1 

I apacida e: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado 

1 

do produto das dimensões internas da 
cavidade do equipamento. 

1 1características 
construtivas: 

[Gabinete monobloco em aço galvanizado 
1 
1 !revestido interna e externamente com l 
1 pintura eletrostática em pó, na cor branca. 
i Iluminação interna. 

1 

Painel de controle digital com funções pré- 
programadas. 

1 Timer. 
1 Relógio. 

1 
.Porta com visor central, dotada de puxador 
1 

i 1e/ou tecla de abertura. 
1 Dispositivos e travas de segurança. 
1 Sapatas plásticas. 

1 
Prato giratório em vidro. 

1 
Dimensionamento da fiação, plugue e 

1 
conectores elétricos compatíveis com a 

1 

corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com 

1 certificação INMETRO. 
1 Voltagem: l IOV ou 220V (conforme ' 

demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 
Selo de certificação INMETRO. 

30 
1Esterilizador de mamadeiras para micro- 04 UN 
londas (ES) 
Descrição: 
Esterilizador de mamadeira a vapor, para 
uso em microondas, com capacidade 
mínima de 4 mamadeiras. 
Dimensões: 

! Altura: máximo 180mm. 
i Diâmetro / Largura: máximo 280mm. 
i 

!Características construtivas: 
1 

1 

í 
Base em polipropileno copolímero, dotado 1 

1 de dispositivos internos para 
1 acondicionamento de, no mínimo, 4 

1 
mamadeiras. Tampa em plástico em 

i polipropileno copolímero, transparente, 
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jcom clipes e/ou presilhas para fechamento 
h 

' 111Cl UJClH:U. 
1 1 

1 31 Liquidificador industrial capacidade de 03 UN 
1 

8L (LQl) 
1 Liquidificador industrial de 8 litros, 
1 fabricado em conformidade com a Norma i 

IRegulamentadora do Ministério do 
1 jTrabalho e Emprego NR 12 - Segurança no 
1 ,Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
1 

lcapacidade: 

1 

Copo com capacidade útil de 8 litros. 
1 Características construtivas: 
1 Copo removível confeccionado em chapa 
1 de aço inox, em peça única, sem 
i soldas, com espessura de 1 mm. 
r Flange do copo em material plástico i 
i !injetado, em cor clara. i 

1 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
l ,25mm, com bordas rebatidas para 

1 

o lado interno e soldadas em toda extensão 
de modo a não haver retenção de resíduos. 

1 Fixação das alças ao copo com soldas lisas, i 
1 uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
1 !acúmulo de resíduos. i 

' 1 [Iampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 

! 

mínima de chapa de 0,6mm, flange superior 
le ao da base em material plástico injetado, 

i em cor clara. Dreno da flange posicionado 
1 

1 Ide modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 
da faca e pino elástico de tração da faca em 
aço mox. 

1 
O conjunto formado pelas facas, eixo e 

1 elementos de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de 
utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de 
tração e elementos de fixação em aço inox. 
Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
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Motor monofásico de Yz HP. 1 

/nimensionamento e robustez da fiação, · 
1 

!plugue e conectores elétricos 
!compatíveis com a corrente de operação. 
[Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
[220 V por meio chave comutadora. 
!Indicação da voltagem na chave 
'comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 
mm de comprimento. 

i 
! 
i 
1 

,,._, 
1 

1 

1 
1 

1 
i 
i 
1 

! 
! 

32 !Liquidificador semi-industrial 
!capacidade de 2L (LQ2) 
jDescrição: 
[í.iquidificador com 2 Velocidades com 
!Função Pulsar 
Capacidade para Triturar Gelo 
Capacidade: 
[Copo com capacidade útil de 2 litros. 
ICaracterísticas construtivas: 
1 

!Copo removível, confeccionado em chapa 
f de aço inox, em peça única, sem 
1soldas, com espessura de 1 mm. 
Flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de 
1,25mm, com bordas rebatidas para 
Jo lado interno e soldadas em toda extensão 
Ide modo a não haver retenção de resíduos. 
1 

!Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
'uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
Tampa do copo em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
Gabinete do motor em aço inox, espessura 
mínima de chapa de 0,6mm, flange superior. 
e ao da base em material plástico injetado, j 

em cor clara. Dreno da flange posicionado I 
de modo a não haver entrada de líquidos no 
gabinete do motor. 
Sapatas antivibratórias em material 
aderente. 
!Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo 

I
da f~ca e pino elástico de tração da faca em 
aço mox. 
lü conjunto formado pelas facas, eixo e 

02 UN 
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!elementos de fixação deve ser removível 
jpara limpeza, sem a necessidade de 
!utilização de ferramentas. 
,Flange de acoplamento do motor, pinos de 
itração e elementos de fixação em aço inox. 
!Interruptor liga/desliga. 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de V:? HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
220 V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave 

1 

lcomutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 

1 'mm de comprimento. 
1 33 Balança de prato com capacidade para 09 UN i 
1 

15 kg (BLl) 

1 

[Descriçâo: 
1 

!Balança eletrônica digital com prato em aço 1 
1 inoxidável com capacidade de 15 kg, 

fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" 

1 
1- Portaria INMETRO nº 236, de 22 de 

1 !dezembro de 1994. 
1 

1 

Classificação metrológica: "Tipo III". 
Dimensões: 
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 
mm; 

1 
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 

1 

Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 

1 
!Características construtivas e funcionais: 

! Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo 
de 12mm de altura. 

1 

Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. 

1 

!Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 

1 Desligamento automático. 1 
1 Temperatura de operação de -1 OºC a +40ºC 1 

1 ou com redução dessa faixa de 
1 temperatura. 

91 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

!Umidade relativa suportada: 10% a 90%, 
lsem condensação. 
!Tensão elétrica: 11 OVCA / 220VCA. 
jComutação automática de voltagem. 1 

iFrequência de rede elétrica: 60 Hz. 1 • 

Consumo máximo: 1 OW. 
Bateria interna. 

1Plugue e cordão de alimentação com 
icerificação INMETRO. 
!Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 

1 corrente de operação. 
34 Balança plataforma para 150 kg (BL2) 02 UN 

Descrição: 
!Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel. fabricada e aferida de acordo 
lcom o "Regulamento Técnico Metrológico 

1 !para Instrumentos de Pesagem não 
iAutomáticos" - Portaria INMETRO nº 236. 
de 22 de dezembro de 1994. 
Dimensões e tolerância: 
Plataforma: 
Largura: 43cm. 
Comprimento: 61 cm. 
ll olerância: +/- 10%. 
/capacidade: 
[Capacidade de pesagem: 150 kg. 
Características construtivas e funcionais: 
Com plataforma e piso móvel. 
Coluna tubular longa. 
Divisão de 50g. 
Indicador: bateria de longa duração. 
jAlto desligamento para proporcionar 
!economia da bateria. 
Botão liga/desliga. 
Com visor cristal líquido e dígitos grandes. 
Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. 
Tensão elétrica: 11 O e 220V. 
,Com carregador + bateria e demais 
!acessórios. 
[Rodízios de movimentação. 
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a 
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i !corrente da operação. 
1 

35 [Batedeira planetária (BTl) 1 03 UN 
iDescrição: 1 

Batedeira planetária de aplicação semi- 
industrial, com capacidade para 5 litros, 
fabricada em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
lno Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 
Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância:+/- 15% 
!Características construtivas: 
!Estrutura ou suporte para o motor em aço, 

1 !com fino acabamento em pintura 
'epóxi. 1 

Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar 
a remoção da cuba para 
higienização. 

1 Sistema de engrenagens helicoidais. 
1 ICom quatro níveis de velocidade. i 
1 Movimento planetário. 
1 Sistema de troca de velocidade progressiva 

com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas 
pesadas e batedor globo. 

1 Chave liga/desliga e chave seletora de 
1 velocidade. 
! Manipula trava/destrava. 
1 

Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 
litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 

1 

11 batedor globo para claras, etc. 

1 
Frequência: 50/60hz. 

1 ' 

1 jPotência: 500wats. 
Voltagem: 11 O ou 220V (monofásica). 

36 Batedeira planetária 20L (BT2) 02 UN 
Descrição: 
Batedeira planetária industrial, com 
capacidade para 20 litros, fabricada em 
/conformidade com a Norma 
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jRegu)amentadora do Ministério do 
'!Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança 
no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
!Dimensões e tolerância: 
iAltura: 764mm 
!comprimento: 517mm 
[l.argura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 
Características construtivas: 1 

Estrutura ou suporte para o motor em aço, · 
com fino acabamento em pintura 
epóxi. 
Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
jCom três níveis de velocidade. 
!Sistema de troca de velocidade progressiva 
'com polia variadora. 
Com batedor espiral, batedor raquete, 
batedor globo e escorregador para 
lingredientes. 
jGrade de segurança que desliga a máquina 

\

ao ser levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona 
[segurança operacional. 
Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial "antiplash. 
Acessórios inclusos. 
!Voltagens (V): 230/60/1. 
[Motor: 1h HP. 
!Dimensionamento e robustez da fiação, 
[plugue e conectores elétricos 
1compatíveis com a corrente de operação. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 

09 3 7 IMultiprocessador de Alimentos (MT) 
jDescrição: 
Multiprocessador de alimentos, com 
lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 
Tigela grande: aprox. 2 litros de 
ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 
Características construtivas: 

!
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
ITige!a extragrande, com capacidade aprox. L 

UN 
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\para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 

1 

ide massa. 
!Tampa da tigela com bocal largo para 
[absorver frutas, legumes e verduras 
!inteiras. 
!Com 2 ajustes de velocidade e função ' . 
pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 
Segurança: detecção de tampa e tigela e 
freio mecânico de l ,5s. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes 
!(ventosa). 

1 

Motor com potência de 700W. 
Voltagem: 1 lOV e 220V. 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
!compatíveis com a corrente de operação. 
!Cordão de alimentação (rabicho) certificado 
1Pelo INMETRO, com indicação da 
jvoltagem. 
Os acessórios devem combinar com a cor 
da velocidade; e possibilitar a limpeza em 
lava louças. 
Acessórios: 
batedor para mistura de massas leves e 

1 pesadas; i 
! ! 1 faca de corte em aço inoxidável para 

i 

1 

!carnes, legumes e verduras; 
2 discos de metal para ralar e picar em 
pedaços finos e médios; 
liquidificador Garra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, 
triturar e mexer ingredientes variados; 
1 disco emulsificador para preparar 
alimentos como clara em neve e 
maionese. 

38 Centrífuga de frutas de 800W - (CT) 02 UN 

1 

Descrição: 
Especificações técnicas/ Potência: 800W 

1 

Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 
21 
IEspecificções técnicas/ Frequência: 50/60 1 

! Hz ' 
i Especificações técnicas/ Comprimento do 
1 
1 cabo: 1,2m/ 1,2m 
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05 

!Especificações do design/ Suporte e 
igrarnpos: Alumínio escovado 
!Especificações do design/ Tubo para polpa: 
[Aço inoxidável 
!Especificações do design/ Cores 
'disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 
escovado 
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 

.1Potência do_ Juicer: 800W 
Volume: 0,0380 m3 

!Cor: Alumínio 
I 

I 
1 1 

.1 

[Tensão: 1 lOV 1 _ 

39 Purificador de água refrigerado (PR) 
Descrição: 
Purificador/bebedouro de água refrigerado, 

1com selos INMETRO, 
icomprnbatórios de conformidade com a 
jlegislação vigente. 
!Capacidade: 
1IA--rmazenamento de água gelada: de 2,5 a 
2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Características gerais: 
Constituído de: 
Sistema de tratamento através de elementos 

1filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. 
Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem 

l
;para dife __ rentes níveis de temperatura 
(natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
1Bica telescópica ou ajustável para 
recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e 
acabamento em pintura eletrostática a pó. 
Painel frontal em plástico ABS de alta 
!resistência com proteção UV. 1 

IVazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 
kgf/cm2 à 4 kgf/cm2). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 

UN 
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L canopla; conexões cromadas; buchas de \ 
1 ifixação S8: parafusos; redutor de I 
1 1 

[vazão; adaptadores para registro: flexível e I 
1 !mangueira. 

!Produto de certificação compulsória, o 1 

1 !equipamento deve possuir selos 
1 

!INMETRO, comprobatórios de 
1conformidade com a legislação vigente, 

1 linclusive, com eficiência bacteriológica 
1 

"APROVADO". 
O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal 
nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 
jde 10/~3/97 e Resolução Conama nº 267 de 

1 i2000. E desejável e preferencial que o gás ' . ' irefrigerante tenha baixo índice GWP 
("Global Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
)2/05/05, devendo nesta opção utilizar o 

1 lgás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, 

1 estando de acordo com a 
1 determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
1 121 de julho de 2000, que determina a 
1 obrigatoriedade de todos os produtos 1 
1 

[eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 1 

padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1 º de janeiro de 201 O. 

1 Indicação da voltagem no cordão de 
alimentação 

40 Exaustor/ Ventilador Industrial (EX) 01 UN 
Descrição: Exaustor Industrial de 40 cm de 
diâmetro, produzido em aço, com motor de I 
potencia em l/5CV, vazão de 3000m3/h, 
RPM 1600 - 50/60Hz e chave de reversão 
do motor. 

41 Exaustor eólico 07 UN 
Descrição: Exaustor eólico com chapa em 
alumínio com eixo central blindado e 
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!diâmetro de 0,60 mt, acompanhado com 
ichapa telhado galvanizada chapa 24 de 
l ,OOx 1,00 instalado. 

42 [Máquina de lavar roupa capacidade de 02 UN 
i8kg 
l(MQ) 
Descrição: 
[Capacidade de roupa seca: 8Kg 
!consumo de energia: 0.24 kWh (l lOV) / 
0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 
(1 IOV) / 7.83 kWh/mês (220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
!Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
ÍDimensões aproximadas: 103,5x62x67cm 

1 

j(AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 

43 Ferro elétrico a seco (FR) 01 UN 
Descrição: 
Potência: 1 OOOW 
Consumo: 1,0kWh 
Cor: branco 
[Voltagem: 11 OV ou 220V (não é bivolt) 
Dimensões e Peso: 
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm 

1 (AxLxP) 
Peso aproximado: 750g 

44 Secadora de Roupas (SC) 02 UN 
!Descrição: 
IDuto de exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto-reversível 
Seletor deb temperatura de secagem 
Seca 1 O Kg de roupas centrifugadas 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 1 lOV ou 220V (não é bivolt) 
[Cor: branco 
!Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm 
l(AxLxP) 
Peso aproximado: 30Kg 

45 !Carros coletores de lixo - Cap. 120 L 12 UN 
i i(CL) 
1 iDescrição: 

1 

1 
[Coletores (tipo contêineres) para coleta de _J i !resíduos orgânicos e seletivos, para área 
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i !externa, sendo: 
11 (um) coletor para lixo reciclável, com 
!capacidade de 120 litros/50kg; 
1 

[l (um) coletor para lixo orgânico 
!(alimentos), com capacidade de 120 
l!itros/50kg. 
1 - 

!Dimensões e tolerância: 
1 

Especificação 
Dimensões aproximadas 
Altura Largura Profundidade Tolerância 
Coletor ( contêiner para coleta de resíduos 
jorgânicos e seletivos) - 

1 

,120 litros/50kg 
llOlOmm 500mm 600mm +/-10 
!Características gerais: 1 

Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
!resistência ao impacto e a tração. 
IAditivação extra com antioxidante e anti 
!uv para os níveis de proteção classe 8 UV 
1- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
1 ou rachar. 
Com pedal e estrutura para 

1 
abertura/fechamento da tampa, fabricado 

1 em aço com tratamento anti corrosão ou 
1 1 
1 !com pintura eletrostática. 
1 [Superfícies internas polidas e cantos 
1 !arredondados. 1 
1 Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, i amarelo, azul, cinza, conforme 
1 normas da CONAMA e adesivados 1 

1 
conforme o tipo de lixo. 

1 

1Roda de borracha maciça vulcanizada, com 
rúcleo injetado em PP (polipropileno ), com 

! 

[ 
tratamento antifurto incorporado; com 

J Imedida de 200mm x2". 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
Passível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 

46 Conjuntos de lixeira coleta seletiva - 10 UN 
1cap.SOL 

(LXl) 
Descrição: 
.Kit composto por 5 coletores para coleta de 

1 !resíduos orgânicos e seletivos, para área 
Jexterna, sendo: l 
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!1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), 
!com capacidade de 50 litros; il (um) coletor para lixo reciclável (papel), 

1 
lcom capacidade de 50 litros; 
11 (um) coletor para lixo reciclável (metal), 1 

\com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo orgânico 
(alimentos), com capacidade de 50 litros; 
1 (um) coletor para lixo não reciclável, com 
capacidade de 50 litros; 

1Características gerais: 
Fabricado em hdpe - polietileno de alta 
densidade (corpo e tampa), 100% virgem e 

1 
tecnicamente aditivado para oferecer alta 
resistência ao impacto e a tração. 
[Aditivação extra com antioxidante e anti 
IUV para os níveis de proteção classe 8 UV 
1- 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar 
iou rachar. 
!Superfícies internas polidas e cantos 
rrredondados 
.Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 
\amarelo, azul, cinza, conforme 
mormas da CONAMA e adesivados 
!conforme o tipo de lixo. 
Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
ipassível de ser reciclado mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. 
Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 
unidades. 

47 Lixeiras SOL com pedal e tampa em 15 UN 
plástico rígido (LX2) 
Descrição: 
!Lixeira 50 litros com pedal, com pedal 
lmetálico, fabricada em processo de 
lrotomoldagem sem soldas ou emendas, em 
polietileno de alta densidade com 
tratamento em UV. Pedal fabricado em 
tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa 
xadrez galvanizada. Dobradiça traseira 
fixada em suporte reforçado e preso à 

1 

!lixeira por 04 prarafuros. Chapa da 
1 dobradiça arrebitada na tampa. 1 

Dimensões: 
Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 
Medida Interna: 60,0x39,0x24,0 
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48 Lixeiras 1 15 UN 1 

\Plástico, sem tampa 
i9 litros 

1 

49 JBebedouro elétrico conjugado - Duas 05 UN 
!colunas - (BBl) 

1 

1 Descrição: 
1 Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, 
1 

com 2 colunas, acessível, com 
i !capacidade aproximada de 6 litros por hora 
1 1( 40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo 
1 1 

i INMETRO. 

1 

Dimensões e tolerâncias: 
Altura: 960mm 

1 
[Altura parte conjugada: 650mm 
1 

1 jLargura: 660mm 1 
1 Profundidade: 29lmm 1 
1 iTolerância: +/-10% 
1 
l !Características construtivas: 1 
! 

Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 
(0,64mm de espessura), com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave 
!acionamento, com regulagem de jato, 

i !sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado 
1 

lpara boca e 01 (uma) torneira em haste para 
copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 
304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre 
(0,50mm de parede) externa, com 
!isolamento em poliestireno expandido. 

1 

\Filtro de carvão ativado com vela 
sintetizada. 
Termostato com controle automático de 
temperatura de 4 º a l 5ºC 
Compressor de 1 /1 O de HP, com gás 
ecológico. 
Protetor térmico de sistema ( desligamento 

1 
iautomático em caso de 

! [superaquecimento do sistema). 
!Dreno para limpeza da cuba. i 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro 
proveniente do esgoto. 

1 
Voltagem: compatível com todas as regiões 
lbrasileiras. 

1 

Jcapacidade aproximada: 6 litros por hora i 
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,-~:-Õp~ssoas/h aprox.). ! 
1 

1 
!Não possuir cantos vivos, arestas ou 

1 
1 

lquai;quer outras saliências cortantes ou 
[perfurantes de modo a não causar acidentes .. 

1 lo bebedouro deve ser acessível, em \ 1 
1 !conformidade à NBR 9050/2005, no que i !couber. 1 

l !Produto de certificação compulsória, o I 
1 

i 
1 1 [equipamento deve possuir selos 

1 INMETRO, comprobatórios de 1 

1 conformidade com a legislação vigente, 
1 inclusive com eficiência bacteriológica 1 
1 "APROVADO". 1 

1 

1 lo gás a ser utilizado no processo de 
1 

! 
i 

irefrígeração não poderá ser prejudicial à 1 

lcarnada de ozônio, conforme protocolo de ! 
1 

Montreal de 1987; Decreto Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 
13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 
110/03/?7 e Resolução Conama nº 267 de 
12000. E desejável e preferencial que o gás 
!refrigerante tenha baixo índice GWP 

l i(''Global Warming Potential" - Potencial de i 
i JAquecimento Global), conforme o ' 
i !Protocolo de Kyoto de 1 997 e Decreto 

Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta 
opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 

1 

Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos 
!compatíveis com a corrente de operação, 

1 

lestandc de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 

1 jobrigatoriedade de todos os produtos 
1 leletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
1 Jpadrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 1 

1 
i lpartir de 1º de janeiro de 2010. 
i jindicação da voltagem no cordão de 

1 
1 
i 
l !alimentação. 
1 50 Aparelho de Ar Condicionado Split 16 UN 

1 

30000 BTU's (ARl) 
Tipo 1 - 30.000 BTUS 

1 !Modelo Split High Wall i 
1 !Tipo de ciclo Quente/Frio 1 
' 
1 ,Cor Branco 
1 

IENCE No mínimo D i . - 
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!Filtro de Ar Anti-bactéria 

!
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
!Termostato Digital 
!Funções Sleep e Swing 
IV oltagem 220 V 

>----~- --~~~~~~~~~~~t--~~~t--~-+~~~~-+--~~~~~ 
51 !Aparelho de Ar Condicionado Split 08 UN 

'18.000 
BTU's 
Tipo 1 - 18.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio 

[
Cor Branco 

1ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 

52 Aparelho de Ar Condicionado Split 05 UN 
12.000 
BTU's (AR3) 
ITipo 1 -12.000 BTUS 
Modelo Split High Wall 

. Tipo de ciclo Quente/Frio 
! Cor Branco 
I ENCE No mínimo D 
I Filtro de Ar Anti-bactéria 

1. 

Vazão de Ar No mínimo 1.150 m3/h 
Controle remoto Sim 
Termostato Digital 
Funções Sleep e Swing 

I jv oltagem 220 V 
!531Televisão de LCD 32" com entrada para 14 UN 
! !HDTV e USB (TV) 
I Descrição: 

I 
Digital Crystal Clear para detalhes 
profundos e nitidez 

1 .Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 
! 128,9 bilhões de cores 
1 1Taxa de contraste dinâmico de 26000: 1 
il lrncredibe surround I 

, !Potência de áudio de 2x15W RMS ' 
I IDuas entradas HDMI para conexão HD 
I totalmente digital em um único cabo Easy 
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iLínk: controle fácil da TV e dispositivo 

1 
!conectado por HDMI CEC 
iEntrada para PC para usar a TV como 1 

1 

[monitor de computador 
1 

!Conversos TV digital interno 1 

ln· - 
1 1 imensoes: 

Altura: 54,40 cm 
Largura: 80,90 cm 

; 

Profundidade: 9,20 cm 
Peso: 18Kg 

j 
54 Ventilador de Teto (VT) 

1 

03 
1 
UN 

i !Descrição: 

1 

i Ventiladores para serem acoplados ao teto 
1 
1 com 130W de potência, e 3 velocidades. 
1 Características: 
1 Comprimento -48cm 
1 !Largura -- 23,5cm i 
i IAltura - 26cm 

- 
1 55 !Projetor Multimídia 06 UN 
i iC aracterísticas: 

1 
1 3.000 ANSI Lumens 
1 Painel 
1 Windows PC/Mac PC 
1 ,HDMI, USB, Vídeo Composto, Super 1 

i IVideo 1 
1 
1 !Voltagem Bivolt 1 

j ,Projetor X123PH DLP; Cabo de i alimentação CA; Bateria para controle 
remoto; Guia rápido; Controle remoto; 
.Cartão de Segurança; Guia do Usuário (CD- 
IROM); Cabo VGA 
Dimensões aproximadas do produto (cm) 

1 l9x31,5x22cm 
1 !Lente de Projeção, lens tipo de foco i 

i 

lmanuaL manual zoom, lens mínimo 
Abertura F / 2.41, abertura máxima da 
objectiva F / 2.55, comprimento focal 

1 

1 mínimo 21, 79 milímetros, distância focal 
1 hnáxima 23,99 milímetros, mínimo diagonal 
1 

!tamanho da imagem 23 ", máxima diagonal ! 
i 
1 1tamanho da imagem 25 pés, distância I 
1 
1 

lmínima de projeção 39,37", distância 1 

[ 
1 11?1áxima de projeção 39,04 pés, 1.lx Zoom 

1 

Optico 
!Tipo de lâmpada OSRAM, número de 

1 lâmpadas 1, Potência da lâmpada: 190W ! 
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iModo Normal, vida da lâmpada 5000 horas I 
1 

ieconomia, Modo de vida da lâmpada 6000 1 

1 Ih oras l 
56 Centrífuga 1 04 UN ! 

1 Potencia l 70W 
1 

ITimer de 5 minutos com desligamento I 
[automático I 
Capacidade para 20 kg de roupas molhadas I 
iAbertura do cesto grande 
!Grade de proteção 
Porta cordão 
Cesto de inox 
Sistema de segurança 
[Voltagem 1 lüv 

i lcor branco 
1 

57 ICaixa de som Compatível com MP3, Rádio 01 UN 
! !FM, Bluetooth, Alto falantes, sistema de i 
1 

1 i transmissão e recepção de Audio digital, 1 

i 

1 
l 
1 

Entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 1 

Karaokê, Entrada auxiliar para dispositivo 

1 
Ide áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), 

1 

/Entrada para microfone (PlO), Microfone 
1 sem fio, Controle de áudio (graves e 
1 iagudos), Controle remoto 

1 

,Potência RMS 300W RMS 
!Características do display LCD 
Voltagem Bivolt 

1 Alimentação Energia elétrica e bateria 
1 interna recarregável 
158 Forno elétrico industrial 02 UN 
1 Sistema de gaveta. 
1 Isolamento de lã de vidro. 
' i Porta de vidro temperado. 

Frente e laterais em aço inox, tampo em aço 
galvanizado. 
Equipado com 2 termostatos por câmara para o 
manuseio independente de cada resistência. 
[Medidas internas (A x L x P): 70 x 60 x 25 cm. 
!Medidas externas (A x L x P): 85 x 65 x 48 cm. l 
[Altura com cavalete: 146 cm. 
IPeso: 75 kg. 1 

Quantidade de câmara: 1. 
!Potência por câmara: 4000W. 
/Consumo por câmara: 4kw!h. 
Amperes por câmara: 18. 

1T - 'Y'OV bifá . I ensao: -L I asico. 
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06 

UN 

. !Graus: O a 3000. 
! 59 lvaral móvel 

I 
Varal de Roupas com 2 Abas Alumínio 
Altura: 91,0cm 
[l.argura: 56,0cm 
!Profundidade: 153,0cm 

60 

UN 

Cilindro de pão elétrico 
características: 
Carenagem Em Aço Inox Resistente A 
Corrosão. 
Rolos Laminadores Com Diâmetro De 
50mm E Comprimento De 300mm, Com 
Raspadores Para Não Grudar Massa. 
[Abertura Máxima Entre Laminadores De 
i6mm. 

l

lMe~a I:m ~ço_Com Pintura Epóxi. 
Potencia Nommal: 350 W 
Frequência Nominal: 50/60 Hz 
ITen~ão Nominal: 127/220 V (Com Chave 
1 

[Seletora) 
!consumo: 0,19 Kw/H. 
!Produção (Aproximada): 16 Metros I ·1 

[Minuto. 
Peso Líquido: 9,85 Kg. · 

Dimensões: 52cm(C) X 29cm(L) X 
25cm(A) 

1 61 

1 ; 

Roteador wifi 
Roteador wireless, indoor, taxa de 
!transmissão wireless de 300Mbps. 
iFunções: Acess Point, Client, 
Universal/Repetidor WDS, Wireless 
Bridge, 4 portas lan, 1 porta van. 

62 !Telefone com fio(fixo) 
Fabricação brasileira, 03(três) campainhas 
com volume alto, médio e baixo. 15( quinze) 
!teclas sendo 12(doze) numéricas e 3 (três) 
teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). ! 
Deve conter: 01 Telefone; 01 Cordão da· 
linha telefônica; 1 Cordão espiralado. 

1 63 

i 
i 
l 

Telefone sem fio 
·,Telefone sem fio, fabricação brasileira com 
identificador de chamadas, base auricular, 
Jcabos e carregadores, 1 O números de 
[remarcação rápida, relógio com alarme, 
!baterias recarregáveis de níquel metal 

01 

15 

UN 

UN 

05 

08 UN 
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lhídrico tamanho AAA, 

/
Visor iluminado para fácil atendimento, 
,capacidade mínima de 50 números, 16 
jhoras de uso continuo, tamanho: 1.4 
!poiegadas/3,5 cm 

64 iTravesseiro infantil 
!Dimensão 
30cm x 40cm x 3cm 
Material: Tecido e Fibra 
Cor: Branco 
Composição: 
50% Algodão - 50% Poliéster 
!Enchimento: 100% Fibra Poliéster 

!
Informações Adicionais: 
Suporte Super Macio para o Bebê 
!Não Alérgico 
!Antitraça e Antimofo 
!Inodoro 
!Possível Lavar e Secar em Máquina 

65 !Fronhas de travesseiros 
[Dirnensão 
130cm x 40cm x 3cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
[estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

1 

i 130 
1 

130 

UN 

67 !Banquetas de madeira 1 15 1 UN 

/
Pinus/ jatobá 
Dimensões 
[Altura= 50 cm 
1L ''4 
I 
argura = .:, cm 

Profundidade = 32 cm 

[Cadeira estofada 11 · 

E_spuma de~sidade 33 1 

l IPmtada verniz 

66 [Capas de colchonetes 
Comprimento: 185cm 

i Largura: 65cm 
Espessura: 05cm 
Algodão 100% liso cores claras, sem 
estampas 
Fechamento estilo envelope (sem zíper) 

70 

UN 

UN 

. ' 
i 68 !Computador de mesa 1 26 1 UN 

!(Processador I3, 8gb de memória, disco / 
rígido de 500 gb, Windows 7, 8.1 ou 10, 64 
bit, em português (brasil)+ mouse + caixa 
de som + teclado em português + monitor 
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lled de-19.5 ou 20 polegadas, com ajust~ 
!altura. Com Garantia de no minímo um (01)1 
lano. 1 
+------- í 

69 [lmpressora Laser 1 1 O 
!Capacidade de saída de papel: 1 

ÍlOOfolhas I 
ITecnologia de impressão: 
Laser eletrofotográfico 
Velocidade máxima em preto ppm: 

I
Até 30ppm 
Resolução (máxima) em dpi: 
IAté 2400x600 em dpi 
!Duplex sim 
Capacidade da bandeja de papel 250 folhas 
Interfaces USB de alta velocidade, Ethernet, 
Wireless 802.11 b/g/n 
!Emulação PCL6 
fv olume máximo de ciclo mensal 10.000 
:páginas 
!Tempo de impressão da primeira página 

I
Menos de 8,5 segundos 
Memória Padrão MB 

!
Memória Opcional Não 
Dimensões do Equipamento com caixa 

1

44,2 x 28,7 x 50,3 cm 
Interface da face embutida 
'Wireless 
Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet 
Configuração de Impressão 
Economia de toner, impressão N em 1, 
marca d'água, impressão de pôster, 
impressão de documentos de identidade, 
perfis de impressão, perfis de impressão 

!
personalizados, impressão de folhetos 
Visor LCD 1 linha 

!
Processador 266 MHz 
Modo Toner Save Sim 

1Tipos de Papel 
Comum, fino, espesso, mais espesso, 
reciclado, bond, etiquetas e envelopes 
[Tamanhos do Papel AS até Ofício 
11Gramatura de Papel 
Bandeja padrão 60 a 105 g/m2 Entrada 
manual 60 a 163 g/m2 

Certificação Energy Star Sim 
Consumo de Energia:Printing / Standy-by / 

1 
! 

lJN 
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!Sleen I 
1468\V .1 58\V ! 0.8W I 
!Dimensões do Equipamento sem caixa I 
136,6 x 36, 1 x 18,3 cm 
IPeso do Equipamento sem caixa 6,8kg 

I
Peso do Equipamento com caixa 7,9kg 
[Compatibilidade com Dispositivos Móveis 
IAirPrint, Google Cloud Print, Brother 
!iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi 
·1Direct® 
Ciclo Mensal Recomendado 

12.000 
páginas 

Sistemas Operacionais Compatíveis 
Windows Sim 

I
Mac Sim 
Conteúdo da Caixa 
!Guia de Configuração Rápida e Manual do 
!usuário 
i 
Sim 
Equipamento 
HL-L2360DW 
Conjunto de Cilindros 
!Unidade de cilindro (12000 páginas) 
rCD-Rom 

!
Instalação 
Cart. de Toner Preto 

1 

Cartucho de toner inicial (700 páginas) 

1 

1 

••••••• 
1 

i 
' i 
1 

1 

1 

1 

1 

10 1 UN 70 [lmpressora Multifuncional Jato de Tinta 
sistema de tanque de tinta . 
[lmpressão: Resolução máxima de 
!impressão: 5760 x 1440 dpi: Velocidade de 
!impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em 
cores: Scanner: Resolução máxima: 1200 x 
2400 dpi; 
Profundidade de bit monocromático: 48-bit 
interna(24-bit externa); 
Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 
cm; 
1V elocidade de digitalização: 2.4 
1 

lms/linha(mono) 9.5 ms/linha(cor). 
Sistema de fax; Impressão por Dispositivo 
Móvel; Tamanhos de papel: A4, A5, A6, 
85, 10x15cm(4x6pol.), 13x18cm(5x7pol.), 

1

16:9 wide, 100x148mm Envelopes: #10(4 
l/8x9 1/2pol.), DL(l lüx220mm), 
IC6(114xl62mm) Meia Carta(5 1/2x8 
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)1 fr/ \ \ 13x20cm(5x8pol.),I i :•1-,pü,./, 
1 

i20x25cm(8x I Opol). 1 1 

1 !Capacidade de entrada de papel: 100 folhas 
1 

1 

de papel A4; 
!capacidade de bandeja de saída: 

1 1 130 folhas de papel A4. 

1 

[Visor de LCD; Software; Interfaces de 
lcomunícação: USB 2.0 de alta 

1 lvelocidade/wi-fi/Ethernet; Voltagem: 
Bivolt Cor do produto: Preto. 1 

1 
1 

Número de garrafas de tintas: 4. 1 

INCLUI: Garrafas de tinta preto e 
1 

coloridos, CD de instalação, Cabo de 
Alimentação, Cabo de 
!Telefone, Cabo USB. 

71 !Cadeirinha de repouso 14 UN 
' í !Características: 1 

1 1 lldade Recomendada: A Partir Do 1 

tascimento (Om+) 
eso Recomendado: Até 18 Kg 
Iaterial/Composição: l 00 Poliéster (Têxtil) 

li 100 Polietileno (Barra) 
1 

[Peso Aproximado Do Produto (Kg): 3,535 
1 Kg 

Som/Luzes: Sim (Apenas Som) 
Cor Predominante: Não Especifica 
!(Colorida) 

1 Certificação Do Inmetro: Sim 
1 

1 

1- Cinto De Segurança De Três Pontos 
1- Tecido Do Assento É Removível (Pode 

! lser Lavado Na Máquina De Lavar) 
1 

1 i- Duas Posições De Recline 
1 1- Barra De Brinquedos Removível Com 

brinquedos 
72 Armário roupeiro - (AM2) 02 UN 

Descrição: 
Roupeiro em aço na cor cristal, 
confeccionados em chapa de aço "22" 
(0,75mm), constituído por 12 portas. As 1 

portas devem possuir venezianas para 1 
1 

arejamento e possuir pitão para cadeado; 
1 Não será aceito ondulações, ressaltos, 

1 
1 

rebarbas ou imperfeições no acabamento 

1 

kíos roupeiros; 

1 

!Devem ser tratados contra oxidação com 
1 ifosfato de zinco e pintados com tinta t 
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i !especial na cor platina com secagem em 
1 1 

i [estufa; 
i !Após o processo acima descrito o produto 

1 

[deve seguir para uma estufa de alta 
!temperatura para receber a pintura pelo 1 

1 !processo eletrostático de pintura a pó, l !consolidando a superficie do produto com 
! 
j j50 micra de espessura de tinta, no mínimo. 
1 !Possuir dobradiças internas para evitar i 

arrombamentos com abertura de 135º, pés 1 

1 !removíveis com sapatas plásticas 1 
1 
1 
! !niveladoras 03/8". 
1 Dimensões: i !Altura: 1945 mm 
! i !Largura: 900 mm 1 i 1 

1 

!Profundidade: 400 mm 1 

1 
1 

1 

73 !Pratos - altura 30 mm - espessura 2,0 mm - 300 UN 
!diâmetro (boca 300mm base 127mm) - 

1 

!capacidade 600ml 
1 
1 i i 
1 74 !Caneca - 85 mm altura - espessura 2,0 300 UN 
1 mm - - diâmetro (boca77 mm base 58 mm) 

-capacidade 300ml 

i 75 lCumbuca - 52 mm altura - espessura 2,0 300 UN 
1 1 

i fmm - diâmetro (boca 11 lmm base 70mm) 
1 j-capacidade 300ml ! 
! 

[colher - comprimento 170 mm 1 76 300 UN 1 

(cabo+concha)- Espessura (cabo 3,5 
mm, concha 2,0 mm)- diâmetro (concha 
3 cm) - capacidade 10 mi 

1 

77 1Garfo - garfo mesa, material corpo aço 300 UN 
finoxidável, material cabo aço inoxidável, 
ltipo mesa, características 1 

adicionais liso, polido, 23 cm comprimento 
e 3mm espessura 

78 Faca - faca mesa, material lâmina aço 300 UN 
inoxidável, material cabo aço inoxidável, 
lcaracteristicas adicionais liso, polido, 23 cm 
!comprimemo e 3mm espessura 

79 Lavadora de alta pressão profissional 06 Un 
Lavadora de alta pressão profissional com 
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!porta acessórios. 
1 

!Uma máquina compacta, durável, robusta e 
1 

[super prática para carregar. 
!Lavadora com motor de indução e não 
jnecessita de nenhuma instalação especial, 
Jbasta ligar na tomada e pronto, a máquina 
iestá pronta para o uso. Possui um exclusivo 
lporta acessórios, que ajuda na organização 

1 Ido produto para guardar, mangueira de alta 
!pressão de 7 ,5m além de bomba axial com 
!cabeçote em alumínio, pistões em aço inox 
je potência de até 2,2kW e vazão de 5001/h, 
o que garante maior poder de arrasto da 
SUJeUa. 
Uma excelente máquina para ser usada em 
!pequenos negócios como mercadinhos, 
frutarias, lava car, escolas, açougues e 
ltambém em condomínios. 
!Acessórios inclusos da lAvadora de Alta 1 

jpressão profissional: 1 
1 

i- O 1 pistola de alta pressão 1 

1- O 1 engate rápido 
l, O 1 lança com bico regulável 
- O 1 mangueira de alta pressão 7 ,5 metros 
- O 1 suporte de lança 
1- O 1 suporte de pistola 
- O l suporte de mangueira 
- O 1 suporte de cabo elétrico 
Indicação de uso da Lavadora profissional 
- Bicicleta ou moto: e possível lavar até 15 
bicicletas ou 1 O motos 
- Carro: e possível lavar até 8 carros de 
1passe10 
1- Calçada: e possível lavar até 130m2 de 
lcalçada 

1 [, Parede: ê possível lavar entre l 30m2 e 
' " 
l220m2 de parede. 
!Características técnicas da lavadora de alta 
!pressão 
1- 
Tensão (Monofásica): 220V 

1- Frequência: 60Hz 
- Potência: 2.2 k W 1 

1- Pressão máxima: 2000Psi 1 

1 1 

1 
l 1- Corrente elétrica: 7,4A 

1- Vazão: 5001/h 
- Motor: Indução 
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[, Medidas (CxLxA): 43x32x84cm 

1 
!-Peso: 18kg 
' [Largura (cm): 23,80 i 

i 
[Altura ( cm): 43,50 1 

1Comprimento(cm): 47,60 
1 Peso(kg): 18 
1 Garantia: 1 ano contra defeitos de 

fabricação 
1Volts: 220 Volts 

80 !Aspirador de Pó 02 Un 
Aspirador vertical, Smart turbo, l 800W, 
11 OV, com filtro; 
Material: Plástico e metal; 
Capacidade: 2,21 
Peso aproximado: 4,3 kg 

TOTAL 

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as 
partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
062/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 

Parágrafo Primeiro - A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de aquisição 
parcelada, conforme a necessidade da Secretaria de Educação, deste Município de Planalto. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL 

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula 
Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$ 
( ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" 

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Parágrafo Primeiro: A entrega correspondente ao(s) objeto(s) acima mencionado será efetuada 
em parcelas, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto, 
Parágrafo Segundo: A entrega do(s) objeto(s) da presente licitação deverá ser efetuada pela 
proponente na Prefeitura Municipal de Planalto, em até 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento da 
solicitação de entrega. 
Parágrafo Terceiro: A empresa contratada ficará obrigada a substituir, a suas expensas, o 
objeto que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o consumo do 
Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA. 
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Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º ( décimo 
quinto) dia útil e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente 
acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a descrição 
completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, 
comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as condições estabelecidas no 
Edital, Anexos e Cronograma: 
a) Descrição dos objetos comprados, com quantidades, valores unitário e total; 
b) Número do processo licitatório. 
e) Número do Contrato. 
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 

.-., incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações na legislação pertinente. 
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA. em conta 
bancária a ser indicada pela mesma, devendo ser de sua titularidade. 
Parágrafo Sétimo ·· Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que 
providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 
Parágrafo Oitavo - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os 
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras 
disposições contratuais. 

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o 
adimplemento total do presente Contrato. 
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada. 
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes. 
e) A CONTRATADA é obrigada a substituir as suas expensas, no total ou em parte, do 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções. 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 

f) O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo 
ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de 
acordo celebrado entre as partes. 
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g) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais, 
tributários, taxas, seguros e ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato. 

h) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

i) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados 
recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - 
FASE CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o 
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, 
estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções 
legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
Parágrafo terceiro - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do 
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade 
da infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
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a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado, injustificado o 
atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) l 0% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) O, 7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
Parágrafo quarto - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a 
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inídoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 
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CLÁUSULA OITAVA - PRAZOS 

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato será até 
30/06/2019. 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando o valor 
unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUST Á VEIS, salvo por fator superveniente que 
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03. 
Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, 
esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio 
de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da 
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 
aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se 
inviável nas condições inicialmente avençadas. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de 
Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
em prejuízo da Municipalidade. 
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a 
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA. 
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida 
após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto 
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão 
realizados aos preços acordados no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado 
o contraditório e a defesa, nos seguintes casos: 
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão dos serviços nos prazos estipulados; 
e) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto 
contratado; 
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente 
Contrato; 
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar 
e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; 
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
i) dissolução de Sociedade; 
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j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudiquem a execução deste Contrato; 
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 
determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato amplo 
conhecimento Público; 
l) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução deste Contrato. 
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso 
de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO 

Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por 
escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de 
Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 - Planalto, Paraná. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do 
objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002 e suas alterações, Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão oriunda 
deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E por estarem de 
acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelo 
CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas. 
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lvIUNIC1PTO lJE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

CONTRATANTE CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: . 

119 



lvlUNICIPJO DE PLANALTO 
CNPf Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

ANEXO VIII - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO E PREENCHIMENTO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Passo 1 - Baixe em seu computador o Programa "ESproposta.exe" e salve em pasta específica. 
(Arquivo do Programa disponível no link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe) 

Passo 2 - Baixe em seu computador o arquivo "Proposta.esl" (deve ser solicitado pelo email: 
licitacao@planalto.pr.gov.br) na mesma pasta em que foi salvo o programa, ou em pasta 
específica de preferência; 

Passo 3 - Acesse a pasta onde salvou os arquivos, e dê um duplo clique em cima do arquivo 
ESProposta.exe (programa), deverá aparecer a tela abaixo , dique uma vez sobre o botão com 
reticências e procure pelo arquivo da proposta (proposta.esl" na pasta onde o salvou: 

Passo 4 - Uma vez acessada a Emissão da Proposta, você trabalha com duas guias: Lotes e 
Produtos/Serviços. Inicialmente, você vai na guia Lotes e seleciona o lote em questão e vá para a 
outra guia: Produtos/Serviços. Neste exemplo consta apenas um lote, quando o Edital apresentar 
mais de um lote, clique em cada lote e em seguida, na opção Produtos/Serviços. 
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,MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) .3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Passo 5 - No campo preço unitário digite sua proposta, e informe também a marca ou 
procedência do produto/serviço. Em seguida clique novamente em lotes e selecione o próximo 
lote se for o caso, até que a proposta esteja completamente preenchida. 

Passo 6 - Uma vez preenchida a proposta, verifique as informações cadastrais indo a: "Dados do 
Fornecedor". 
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,_\1UNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Preencha as informações solicitadas, e em seguida vá em "Representante", preencha os campos 
com as dados do represente da empresa, conforme carta de credenciamento, clique em fechar, 
após vá em "Quadro Societário" e transcreva as informações solicitadas, clique em fechar. Após 
preencher os dados do fornecedor, do representante e quadro societário, clique em fechar. 
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G)o7 de Julho de 2018 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO • Pregão N' 32/2018 
Regido pela Lei nº 10.520102 e subsidiariamente pela Lei n' 8.656193 
Lei Complementar 12312016 alterada pela Lei n~147/2014 e 

Complementar Municipal nº0112015 
EXCLUSIVO À PARTICIPACÃO DE ME e EP0 
RECURSOS: próprios e ou oriundos de convénics. 
O MUNICÍPIO DE MANFR!NÓPOLIS, Estado oc Paraná, inscrito 

Cadastro Nacionai de Pessoa Jurídica do Ministéric da Fazenda sob o 
01.614.343/0001-09, toma público que fará realizar dia 20it17!2018, às 09:00 
horas., na sala ae licitações da Prefeitura Municipal, abertura da sessãol 
pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018 do tipo MENOR PREçol 
POR ITEM, Regido pela Lei nº 10.520102 e subsidiariamente pela Lei n'I 
8.666193 e suas alterações, Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei 
nºi4712014 e Lei Complementar Municipal n601/2015, para: 1 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
reordenamento, assessoramento e capacitação para a equipe técnica, 
do SUAS, SMAS, CRAS, CMAS e CMDCA., med.ante licitação. ' 

PROTOCOLO: 20107,2018, às 09:JO horas 
DATA DA ABERTURA: 20/0712018, às 09:0C horas. 
LOCAL DA ABERTURA: Rua Encandado, r.0 1 ~ .. centro, Mantrinópolis 

Estado do Paraná. 
EDITAL: ceras informaç.ões complementares poceráo otíidas na Prefeitura 

Municipal de Manfrinópolis, no endereço srpracitaco, de 2ª a 6ª feira, noi 
horário noonai de expediente ou pelo telefone/fax: (Oxx-46} 3562-1001 e também 11 
através do e-mail: !icitacao@manfrinopolis.pr.gov.br. 

: Manfrinópolis, em 06107/2018. 1 

L_ Jozine-i Dos Santos • Pregoeiro -· -~~J 
~ ESTADO DO PARANA --~~~-1 

I PREFEITURA MUNICIPAL DE !'RANCHITA ! 

I 
AVISO DE LIC!TAÇAO 

Pregão Presencial n.? 36/2018 • Exclusiva ME/EPPIMEI 
I O MUNICÍPIO DE PRANCHlTAIPR por inter:nédio de seu Pregoeiro 
i toma público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCiAL 
! tipo menor preço por item, objetvando a AQUISIÇÃO DE FRALDAS 
i GERIÁTRICAS, INFANTIL E MATERIAL OE t:50 DIÁRIO PARA 
, SERVIÇO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE: CENTRO DE I 
SAÚDE NIS 1-CNES 2583410. UNIDADE SAÚDE DA FAMÍUA-SCNES 
6815855. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-2584131. O recebimento 
dos envelopes contendo a proposta ce preços e habilitação, e abe1ura da 
sessão pública do pregão dar-se-à no dia 24 de Julho êe 2016, às 09h00min. 
O Edital está disponível e pode ser sollcitaoo pelo e-mail 

l 
licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na sala do 

I Departamento de Licitações, no prédio de Prefeitura Municipal de Pranchita/ 
i PR, com endereço à Av. Simão Faquinelle. 364, centro, no horário de 
i expediente da P:efeitura Municipal, das 07h30rrin às 11 h30rn:n e das 13h00min 
j às 17hüümin, de 2ª a 6ª feira. informações peie fonel"ax (46) 35401122. 
I Pranchíta, 05 de •. \:lho ds 20-:a. 
l Antonio Joel Padi'ha - Prego,.:iro ! 
---~--~.~~~ ·--~···--~~-~~~ ~~~·--' 

ESTADO DO PARANÁ· PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÁO 
EXTRATO DE CONTRATO· TOMADA DE PREÇOS Nº 01712018. 

CONTRATO: Nº 13412018. 
CONTRATANTE:Municipio de Barracão/PR. 
CONTRATADA: Derivados de Cimento Pato Branco Lida· EPP. 
OBJETO: Aquisição de abrigos para parada de ônibus nas rotas do Transporte Escelar do Município de Barracão/ 

PR. VALOR: R$133.149,66 (cento e trinta e três mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos). 
VlGtNCIA: Doze meses. -~~~--~-~~ 

l. ESTADO DO PARANÁ· PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO· CONVITE ----: 
A Administração Municipal de Barracão convida todos ~s funcionáriosAtivos/lnativos e Pensionistas do Regime[ 

róprío de Previdência para participar de reunião a ser realizada no dia 09 de julho de 2018as 17:00 horas na sala de, 

I 

reuni.ão anexo ao prédio da Prefeitura Municipal p~ra tratar de assuntos sobre nova diretoria do Conselho Municipa! de: •. • 
Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento. Contamos com a presença de todos. . 

I MARCO AURÉLIO ZANDONÁ • Prefeito Municipal ' 
. ERONDI FAÉ • Vice-Prefeito 

ESTADO DO PARANÁ· PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N'044/2018 

PROCESSO Nº 07412018 
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 
ENTIDADE PROMOTORA MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR 
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscnto no CNPJ I 

sob nº 75.666.1311000. 1-01. com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, 
Barracão/PR, toma público e para conhecimento dos interessados, que realizará 
LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, as 14h00min (catorze] 
horas, do dia 20 de Julho de 2018, na sala de reuniões da Divisão de j 

Licitações da Prefeitura Municipal, de acerdo cem a Lei Federal nº 8.6661931 
e suas alterações, consoante com a Lei Federal nº 10.520/02, visando à j 
Contratação de empresa para a prestação de servços de Transporte Escelar' 
dos alunos mabiculados na Rede Pública de Ensino do Município de Barracão/ j 
PR. ; 

Informações cornperrentares scbre o edital poderão ser obtidas na Prefettura I 
Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone 
(Oxx49) 3644·1215 e na webpage: wwwberracao.pr.çovbr. 

Barracão/PR, 06 de Julho de 2018. 1 

MARCO AURÉLIO 7.AlJDONÁ • PREFEITO MUNICIPAL . 

r-' ~--- -- ~~-ESTADO oOPARANA - ~~------ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPCLIS 
EXTRATO ?ARA PUBLICAÇÃO 

A Preteiíura Municipal de Manfrinépolis, Estado de Paraná, TORNA 
PÚBLICO, com base na Lei Federal 1° 8.666/93 é leg'siaç,o complementar, 
EXTRATO DE CONTRATO.· CONTRATO fJ' 59 da 2018. 

OBJETO: CLÁUSULA PRiMElRA- DO OBjETO RECURSOS: próprios e ou oriundos de Convênios. 
Aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanche~ a/ PAGAMENTO: o pagamento será efetuado até 30 dias após emissão 

ou refeições aos servidores públicos municipais, quandc a servrço notas fiscais. PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 Meses após a assinatura do 
ou interesse da Administração dentro do território municipal, conforme contrato. Manfrir.ópo!is, 05/07/2018. 

'..~~ocess~~regão nº 2912018. -· --~ ~ _ ~~~~ ~aetano ll_air Alievi - e_~~to Municipal-~-~ 

ESTADO DO PARANÁ. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO 

TOMADA DE PREÇO N' 01412018 • PROCESSO Nº 05212018 , 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO : 

Expirado o prazo recursai, toma-se publica a homologação e adjudic.ação I 
do objeto do procedimento lic1tatóri.o, na modalidade TOMADA DE PREÇO 

I 

Nº 01412018, de 14 de maio de 2018, do tipo Menor Preço, a empresa: 
COMERCIO DE PEÇAS POLETTO LTDA • ME. 

i Barracão/PR. 06 de Julho de 2018. 
' MARCO _AURÉLIO ZANDONÁ • PREFEITO MUNICIPAL I 

ESTADO DO PARANA 
MUNICÍPIO DE PLANALTO 

AVISO DE LICITAÇÃO· "PREGÃO PRESENCIAL" Nº 06212018 
O MUNIC!PIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 

com base na Lei Federal de n' 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n' 272712007 de 26/0612007 e suas alterações, subsidiariamente 
à Lei Federal nº 8.€66/93, suas alterações, LC t 23/200ô de 14 de dezembro 
de 2006 e demais legislações aplicáveis, em sua sede sto a Praça São 
Francisce de Assis, 1583. fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
jPRESENCIAL sob nº 06212018, conforme descrito abaixo: 
I OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição equipamentos, 
!mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao Centro de Educação Infantil 
·Estação do Aprender do Município de Planalto- PR. 
i VALOR TORAL: R$ 469.948,28 (quatrocentos e sessenta e nove mil, 
ncvecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos). 
i DATA DA ABERTURA: 19 de julho de 2018-ás 09:00 horas. 
I Maioies informações junto ao Departamento de Licitações em horário de 
iexpediente e através do e-mail: iic!tacao@p!a:1aito.pr.gov.br. 

inácio José Werie • Prefo!to Municipal 

CONTRATADO MERCADO CARNIEL L TDA. 
VALOR CONTRATADO: 69.386,70 (Sessenta e Nove Mil, Trezentos e 

Oitenta e Seis Rease Setenta Centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 05/0712018. 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO· Pregão Presencial n.º 3712018 
Exclusiva MEIEPPIMEI 

O MUNICÍPIO DE PRANCHITAIPR por intermédio de seu Pregoeiro, 
toma público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

i PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. O recebimento 
dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação, e abertura da 
sessão pública do pregão dar-se-à no dia 25 de julho de 2018, às 09h00min. 
O Edital está disponível e pode ser solicitado pelo e-mail 
liatacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado diretamente na sala do Departamento 
de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita/PR, cem endereço 
àAv. Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura 
Municipal, das 07h30min às 11 h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2' a 
6'feira. lnfonnações pelo foneflax (46) 35401122. 

Pranchita, 06 de julho de 2018. Antonio Joel Padilha • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

AVISO DE LICITAÇÃO· Pregão Presencial n.' 3512018 
O MUNICÍPIO DE PRANCHITAIPR por intermédio de seu Pregoeiro,! 

toma público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,, 
tipo menor preço por item, objetivando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS! 
E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE DE ATENÇÃO' 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE. O recebimento dos envelopes centendo a' 
proposta de preços e habilitação, e abertura da sessão pública do pregão dar-j 
se-à no dia 23 de julho de 2018, às 09h00min. O Edital está disponível e] 
pode ser solicitado pelo e-mail licitacao@pranchita.pr.gov.br, ou retirado 
diretamente na sala do Departamento de Licitações, no prédio da Prefeitura 
Municipal de PranchitalPR, cem endereço à Av. Simão Faquinello, 364, 
centro, no horário de expediente da Prefeitura Municipal, das 07h30min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min, de 2' a6'feira. Informações pelo 
foneftax (46) 35401122. Pranchita, 04 de julho de 2018. 

Antonio Joel Padilha • Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO 

. PORTARIA Nº. 14412018 . j 

SUMULA-Concede Férias para Servidor Público Municipal e da outras, 
providências. 

HELTON PEDRO PFEIFER, Prefei1o Municipal de Salgado Filho, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,: 
e censiderando requerimento apresentado, RESOLVE, 

Artigo 1°- CONCEDER, férias de 10 (dez) dias, para o Servidor Público! 
Municipal JOÃO DO ROSARIO, lotado no cargo efetivo de Auxiliar dei 
Serviços Gerais, Nível/Referência BD-10, a partir de 09 de julho de 2018, 

, cerrespondente ao período aquisilivo de 02.07.2017 a 02.07.2018. r- 2º · Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Salgado Filho, Estado do j 

Paraná, em 04 de julho de 2018. Publique-se 
HELTON PEDRO PFEIFER • Prefeito Municipal 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Na tela principal clique em "Gravar proposta", após você deve imprimir e assinar a proposta e 
acondicioná-lo em envelope, conforme orientações do edital. 

Você deve salvar o arquivo da proposta (proposta.esl) em unidade de armazenamento (CD-room 
ou Pen-Drive, etc ... ) em bom estado, bem acondicionado, para que não sofra danos e envia-lo 
juntamente com a proposta impressa no envelope relativo a proposta de preço. 
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lv1UNICIPIO I)E PLANALTO 
CNP! »r 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planaltoôirline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Importante: 
- Ao salvar o arquivo em meio eletrônico, recomenda-se testar o arquivo gravado e ainda 
possuir outra cópia alternativa na abertura da licitação. 
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09/07/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇÃO 
AVISO PREGÃO 06212018 

AV!SO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 062/2018 

O MUN!CIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos interessados que 
com base na Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto 
Municipal de n'' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas alterações, 
subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações, LC 
123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislações aplicáveis, 
em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, 1583, fará realizar 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 062/2018, 
conforme descrito abaixo: 
OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao 
Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de 
Planalto - PR. 
VALOR TORAL: R$ 469.948,28 (quatrocentos e sessenta e nove 
mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos). 
DATA DA ABERTURA: 19 de julho de 2018 - às 09:00 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente e através do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

TN4,CJO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Cezar Augusto Soares 

Código ldentificador:6807D53E 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 09/07/2018. Edição 1543 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

http:í/www.diariomunicipal.com.br/amo/materia/6807D53E 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 
teor estará à disposição dos interessados de 2d a 6ª feira, das R:00 
às !7:00 horas, na Rua Prefeito João de Giu!i, 180, Guaraci - PR, 
CEP 86.620-000. Outras informações poderão ser obtidas no 
endereço acima, ou pelo e-mail 1icitacao.guaraci(4;;hotmail.com. 

Guaraci, 9 de julho de 20 l 8 
MTCHELLT DE SOU7A SOARFS 

Pregoeira 

PREFEITURA ML'NIC!PAL DE JAGUAPJTÀ 
EXTRATO DE CONTRATO x- 84/2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGL1AP!TA - 
PR. FORNECEDOR: SÓ-MAR ACTO PEÇAS 
CNP J :• 19. 786.382/000 l-59. 
CONTRATO N": 084/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUINOS/ORIGINAIS/OUTROS PARA OS VEICULOS QUE 
COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA MWICIPAL DE 
JAGUAPITÃ • PR, PARA ATENDER AS SECRETARIAS E 
UNIDADES DESTA PREFEITURA ~IlJNICIPAL, PELO PERÍODO 
DE 12 MESES. VALOR: RS 400.000,00 (Quatrocentos mil reais). 
PERCENTUAL DE DESCONTO: 20%, SOBRE A TABELA 

~ AUDATEX. VTGÊNClA: 12 meses 

PR~~11g ~:E~~~t~~~,t~\·~~orn 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS GENUÍNOS/ORTGINAfS/Ol.JTROS PARA OS 
VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUAPITÂ - PR, PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS F UNIDADES DESTA PREFEITURA 
MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. O Prefeito 
Municipal de Jaguapitã. Estado do Paraná, toma público o 
procedimento licitarório, em epigrafe, Homologando, para que surta 
os feitos legais, as propostas de: .FORNECEDOR: A Empresa - SÓ 
MAR AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 19.786.382/0001-59, com o 
percentual de desconto de 20%1 sobre a tabela da Audatex., valor rotai 
de: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) 

Jaguapitâ, 9 de julho de 2018 
CIRO BRASIL RODRIGLTES DE OLIVEIRA E SíLVA 

Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO 

SUL 

Objeto: Registro de preços para a corurataçãr, de empresas 
especializadas cm fornecimento de peças para pesadas e 
ónibus das multimarcas da frora municipal, para me e 
epp. 

Tipo da Licitação: Maior Desconto por Item 
Abertura dos Envelopes: Oxbl Smin do dia 27/07/2018. 
Devido a alterações no edital. fica prorrogada a abertura do 

certame para o dia 27 de julho de 20 ! 8 .. às 
Informações Sobre Edital: A ínte 

anexos estarão disponíveis a partir do dia !2/0!/2CiS, para consulta 
no Departamento de Licitações, 110 site do município ou através do 
email: licitacao@ls.pr.gov.br 

Laranjeiras do Sul-PR, 6 de julho de 2018. 
EDSON CARLOS BECKER 

Pregoeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

PREGÃt'irE~it~~,i:~A~,J~,6/2018 

Londrina, 
FÁBIO 

de 20L'S 
E SILVA 

horas. 
Sficrerann Municipal de Gestão Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE 

EXTRATO DO COl'iTRATO l'i" 141/2018 

Pregão Nc 77 2018. . , . 

~Q~~~:;~t-/i:J11~i:rrL?~ t~~1}t7Noe·iot11~itl1?s1J~r~l~ 
AMBULANCIAS PARA SErRETARlA DE SAUDE. ATRAVES DE 
RECURSO FEDERAL PROPOSTA 411171225190346, 
4114001712231355947, 4!14001712282049439 · MUNICIPIO DE 
MAMBORÉ-PR. Valor: RS 239.970,00. Vigência: 09/07/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA 

O Município De Mandirituba, Estado do Paraná, toma 
público para conhecimento dos interessados que. de acordo com a Lei 
n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei n'' 
I G.520/2002, Decretos Municipais nu 1038/2007 e 142/2009, Decretos 
Federais nº3. 555 2000 e n'' 7.892/2013 e a Lei Complementar 
l 23/2006 e alterações. Objeto: Aquisição De Equipamento E Material 
Permanente Conforme Proposta Do M inisterio Da Saúde 
N"l0809.926000/l l 70-05. descricóes. quantidade, condições de 
entrega, especificações e forma de fornecimento contido no Edital e 
seus anexos. O Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil 
através do endereço eletrônico: WW\\'.licitacoes-e.com.br, uo site da 
Prefeitura: www.mandirituba.pr.gov.br ou solicitação por e-mail: 
licita.:oes@manJirituba.pr.gov.br. O recebimento das propostas 
através do site do Ranço do Brasil dar-se-á partir das 09h00min do 
dia l 1/0712018 até às ü9h00min do dia 2.3/07/2018. Abertura das 
Propostas: 23/072018 às 09h00min. Inicio da Disputa dê: Lances às 
10h30min do dia 23/07/20[g (horário de Brasília) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018 

O Município De Mandiriruba, Estado do Paraná, torna 
público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei 
n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Lei n'' 
10.520/2002. Decretos Municipais 11º1038/2007 e 142/2009, Decretos 
Federais 11°3. 555 2000 e n'' 7.892/2013 e a Lei Complementar 
123/2006 ,e alterações. Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL 
DE SAUDE, descrições. quantidade, coudicõcs de entrega, 
especificações e forma de fornecimento contido nu Edital e seus 
anexos. O Edital poderá ser obtido no site do Banco do Brasil através 
do endereço eletrônico: www.licitat.:ocs-e.com.br, no site da 
Prefeitura: \.V\.\'w.mandirituba.pr.gov.br ou solicitação por e-mail: 
licitacoes@mar.diricuba.pr.gov.br. O recebimento das propostas 
auavés do site Banco do Brasil dar-se-á partir das 09h00min do 
dia 11/07/2018 às 09h00min do dia 24/07/2018. Abertura das 
Propostas: 24/07 às 09h00rnm Inicio da Disputa de Lances às 
lOhOOmin do <lia 24/07i201X (horário de Brasília). 

Em 9 de julho de 2018 
LLJIS ANTONIO BISCAIA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS 'I" 912018 

O Município de Manoel Ribas comunica a realização da 
Tomada de Preços 11º 09/2018 - Processo Administrativo nº 072/2018. 
Julgamento: Tipo menor preço total global. Objeto: Contratação de 
empresa para a conclusão de adequação de estradas vicinais rurais no 
Assentamento Nova Itaúna, zona rural do município, de acordo com 
o novo projeto aprovado pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA. Regência: Lei Federal nº 8.666 93 e seus 
anexos e sucedâneos. Data de realização: Dia 26,07118, às 09h, à Rua 
Sete de Setembro, n'' 366. U edital completo e anexos estão 
disponíveis no site: W\V\V.manodribas.pr.gov.br (Portal da 
Transparência - Licitações - Administração), pelo e-mail: 
licitacaopmmr(,igmail.com, ou na Rua Sete de Setembro n" 366, das 
09 às 11 h e das 14 às 16h. Informações poderão ser obtidas pelo 
fone/fax (43) 3435-1223 

Manoel Ribas/PR, 6 de julho de 2018. 
ELIZABETH ST!PP CAMILO 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA 

EXTRATO DE CO'\TRATO x- 38/2018 

RcC. Processo de Licitação Nº 22/20 i 8 Modalidade: Pregão 

Presencial N" 07/2018 CO~TRAT.\NTE: Município de Miraselva 
CO/\.'TRATADA· Metronone Comercial de Veículos Ltda. 

OBJETO: Contratação de empresa para a Aquisição de ültum) 

Veículo automotor tipo "Hatch'' O km. para ser utilizado pelo Setor 

de Saúde do Muuicipio. VALOR: RS 45.000.0U (quarenta e cinco 
mil reais). PRAZO DE E"N"TREGA: 60 (sessenta) dias. PRAZO 
DE V!GÊ~CIA: 06 (seis) meses. 

Este documento pode ser verificado 110 endereço clerróuico http://www.ü1.go\".br/auteuticidade.html, 
pelo código 05302018071000213 

AVISO DE SUSPF.'ISÁO 
PREGÃO PRESE1"CIAL Nº 4112018 

A Prefeitura do Municipio de Paranagua, atraves de seu 
Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto n. 202/2017, comunica aos 
interessados que a licitacao referente ao Pregao Presencia! n. 
041/2018, objetivando a Contratacao de Instituicao Financeira Publica 
ou Privada para Prestacao de Servicos Bancarias necessários ao 
Processamento e Pagamento da Folha de Pagamento dos Agentes 
Publicos Municipais do Poder Executivo Municipal de Paranagua, 
bem como a Prestacao de Services de Empréstimos Consignados, 
para atender ao Município de Paranagua, esta SUSPENSA por nao 
haver tempo habil para respostas aos questionamentos apresentados 
pelas Empresas: Itau Unibanco S.A., Santander S/A..Bradesco S.A. 
lnformacoex pelo site da Prefeitura: www.paranagua.pr.gov.br ou pelo 
telefone n. {41_) 3420-6003 .. 

Paranagua, 9 de julho de 20 18 
RONALO SILVA GONÇALVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA 

o MUNICÍPIO DE PÉROLA, Estado do Paraná, em 
conformidade com a legislação e normas pertinentes, toma público, 
que fará realizar licitação, sob a modalidade Pregão Presencial: 

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) ambulâncias para simples 
remoção, com recursos <los Termos de Compromisso Ambulância 
números 4118901712191601490 e 41\8901712191601391, firmados 
entre o Ministério da Saúde e o Município de Pérola, Estado do 
Paraná. 

TIPO _DE Ll,CITAÇÀO: Menor Preço Unitário Por Item. 
SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA 

DOS El\VELOPES: 20 de Julho de 2018, às 09h00min. 
LOCAL DA ABERTURA: Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Pérola. sito à Avenida Dona Pérola Byington, n" ! 800, 
CEP: 87.540-000, em Pérola. Estado do Paraná. 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei J0.520/02, Lei 866693 e 
suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e o 
Decreto Municipal n" ~012/2009. 

INFORMAÇOES: O inteiro teor do Edital encontra-se 
disponível no endereço eletrônico: http://www.perola.pr.gov.br.\ no 
link Processos Liciratórios. Maiores informações pelo Fone: (44) 
3636-8300, de Segunda à Sexta-feira, das 08h30min llh30min e das 
1 JhOOmin às l 7h00min. 

Pérola/PR, 6 de julho de ~O 18. 
ANA LUZEVILDE BIACA DE SOUSA 

Prefeita 
Em exercício 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2018 

Objeto: Contratação de empresa para a obra de reforma do Centro da 
Juventude Vereador Oriles Alves de Farias. Localizado na Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, n" 195 l , bairro Recanto das Águas - 
Piraquara/Pr, com área da edificação principal de l .02 l ,23M2 e área 
da quadra de esportes de 743,48m2, totalizando uma área total 
construída de L 764, 71 m", conforme especificações contidas no anexo 
l - Projeto Basico. A comissão de licitações informa que fica 
agendada a abertura das propostas de preço no dia I~ de julho de 
2018, às 09:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura de Piraquara. 
na Av. Getulio Vergas, 1990 - Centro - Piraquara-PR. 

Piraquara, 9 de julho de 2() 18. 
EMERSON ANTONIO ZAPCllAü 
Presidente da Comissão de Liciracõcs 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

O MlI'.>J"fCIPIO DE PLANALTO-PR, faz saber aos 
interessados que com base na Lei Federal de n'' 10.520 de 17 de julho 
de 2002; Decreto Municipal de n'' 2727/2007 de 26/06/2007 e suas 
alterações, subsidianamente à Lei Federal n" 8.666,193. suas 
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais 
legislações aplicáveis, em sua sede sito a Praça São Francisco de 
Assis. 1583, fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob n'' 062/2018, conforme descrito abaixo: 

OBJETO: Contratação de empresa visando à aquisição 
equipamentos, mobília, eletrodomésticos e louças destinadas ao 
Centro de Educação Infantil Estação do Aprender do Município de 
Planalto - PR. 

VALOR TOTAL: RS 469.948,28 (quatrocentos e sessenta e 
nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito 
centavos]. 

DATA DA ABERTURA: 19 de julho de 2018 - às 09:00 

Documento assinado digitalmente conforme MP 11º 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 



!<:SN 1677-7069 N° 131, terça-feira, 10 de julho de 2018 

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações 
em horário de e-mail. 
Iicitacaoécplanalto.pr.govjn Junto ao 
portal de licitações de Planalto: www.,,1ana110,.pr.oos'.br/liatacc,es 

Em g de julho de 2018 
INÁCIO JOSÉ WERLE 

Prdt!ilo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
PLANEJAMENTO 

AVISO DE 1'.'IEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ.\O I\" 3712018 

O Município de Ponta Grossa - PR realizou no dia 06 de 
julho de 2018, na Secretaria de 
Planejamento, Sala do Departamento 
Inexigibilidadc de Licitaçâc. para 
de capacitação de servidor. Máximo: RS 
informações serão fornecidas das l 2h00min às i 8h00min na sede da 
prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 {ramal 1349) ou ainda 
através do link http;//www.pomagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

Em, 6 de julho de 201 8 
ÀNGELA POl'vlPEU 

Secretária 

1" Adendo ao Pregão, na ferina eletrônica n" 164/2018 
O Município de Ponta Grossa ·· PR, por forca cc parágrafo 4~ 

do artigo 21 da lei 8.666/1993, informa a existência du I" adendo ao 
pregão, na forma eletrônica 11º 164/2018, que se realizará no dia 24 de 
julho de 2018, através da Bolsa de Licitações e Leilões 
(www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para aquisição 
de veículos e bens permanentes. Mais informações serão fornecidas 
das l 2h00min às l 8h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone 
(42) 3220-1000 (ramal 1003) ou ainda através do link 
http://w\\lw.pontagrossa.pr.gov.br/licitacoes. 

Em, 9 de julho de 201::; 
ARY LOVATO 

Secretário 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO 
PARANÁ 

AVISO DE LICl1AÇ{O 
PREGÃO ELETRÔNICO I\" 4812018 

Processo Liciratório n'' 74.,20 i 8 
Objeto Contratação de empresa especializada na gestão e manutenção 
de ferramenta de: controle: de internet com uso de firewall. A 
contratação será pelo período de 12 meses. DATA: 27 de julho de 
2018, às 09:30h.rs, sessão será realizada na internet no endereço 
eletrônico www.comprasgovemamcntais.govbr. Critério de 
Julgamento: MENOR PREÇO GLORAL - Edital: Estará à disposição 
dos interessados no site: \VWw.pontaldoparana.pr.gov.br. Link licitação 
I licitações2018 I editais. 

Pontal do Paraná, 9 de julho de 20 l 8. 
GERALDO MARTINS JUNIOR 

Pregoeiro 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA 

AVISO DE UCITAÇ,\O 
PRE.GÂO PRESENCIAL Nº 51/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 75/20!8 
PROCESSO DE COMPRA Nº 75/2011< 

O Município de Porto Vitória, Estado do Paraná, torna 
público que fará no dia 31/07/2018, às 09h00min, a reunião para 
recebimento de documentação e proposta para a licitação na 
modalidade de Pregão Presencial, que tem por Contratação de 
empresa para disponibilizar link de internet de 5 mbps para 
ser instalado no CR.AS, uma vez que neste locai são utilizados vários 
programas online, e o link atual não suporta que esses programas 
sejam executados ao mesmo tempo. Maiores informações no Prédio 
da Prefeitura de segunda à sexta feira, das 08h00min à, 12h00min, e 
das 13h00min às :7hüümin, pelo fone t42) 3573 1212, ou no 1:dital 
disponível no sitio www.portoviroria.pr.gov.hr, 

P0110 Vitoria, h do: julho de 2QIX 
KURT 'iIELSEI\ JU'JlOR 

Prefeito 

Diário Oficial da União - Seção 3 

PREFEITURA MliNICIPAL 
DE QUERÊ"KIA DO 'JORTE 

CNPJ 76.Y73.692/000J-16 

PREGÃti~is'i~mf t<! 3312018 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - BOTIJAS DE 1 3 
KG 
ABERTURA: 20 de julho de 2018 - 14:30 horas 
LOCAL: Sala de licitações da Prefeitura Municipal, situada 
a Rua Waldemar dos Santos, 1 !97, centro, pelo fone 44-3462.1515 - 
CEP. 87.930-000 

Qucréncia de Noite-PR, 4 de julho de 2018. 
ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA 

Prefeita 
CNPJ 76.973.692/0001-16 

AVISO DE ABERTER~ DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇO - N' 002'2018 
O município de Qucrcncia do No-te, Paraná, toma público que 
realizará procedimento Iiciratório na modalidade TOMADA DE 
PREÇO - da seguinte forma: MENOR lREÇO. 

OBJETO: CONTRATAÇAQ DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA 
MICROBACIA RIBEIRÃO CAVEIRA. PARA AÇÕES DE 
CONTROLE DA EROSÃO DO SOLO AGRÍCOLA, COM 
TERRACEAMENTO COM TRATOR DE PNEUS NO MUNICÍPIO 
DE QUERÊ"KCIA DO NORTE - PR, Convênio n'' 360/2017 
SEABIPMQN, financiados pelo BIRD (Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento) e recursos próprios do município. 

ABERTL"RA: 26 DE JULHO DE 2018 - 09 HRS. 
LOCAL: Safa de licitações da Prefeitura Municipal. situada a 

Rua Waldemar dos Santos, 1 !97, centro, pelo fone 44-3462.15 t 5- 
CEP. 87.930-000 

Querência do Norte-PR, J de julho de 2018. 
ROZINEI AP. RAGGIOTTO OLIVEIRA 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILÀNDIA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PR~ÇO Nº 312018 

Processo Administrativo Nº 72/2018 
Tipo: Menor Preço Unitário. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA DA UBS CENTRAL INCLU!'iDO MATERIAL E 
MAO DE OBRA. CONFORME PROJETOS. MEMOR[AIS 
DESCRITlVOS. PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E 
CRONOGRAMA FlSlCO - FINA~CEIRO Abertura: A sessão de 
processamento do Pregão será realizada no auditório do paço 
municipal situado a Avenida Voluntária da Pátria, !600, no dia 
31/07/2018, no Município de Ranulandia 
Editai: O caderno de Insuuçôes para Licitação será entregue aos 
interessados pelo Departamento de Compras e Licitações do 
Município de Ramilândia no horário de expediente, podendo ser 
obtido no site: ramilandia.pr.govbr, ou ainda solicitado no e-mail 
licitacao.ramilandia@hotmail.com. 

Ramilandia. 3 de julho de 2018 
WILSON BONAMIGO 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE 
D"OESTE 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESE,,-C!AL N" 38/2018 

O Município de Rancho Alegre D'Oeste. Estado do Paraná. 
toma público que fará realizar. às 09:00 horas do dia 23 de julho do 
ano de 2.018, na Avenida Paraná n'' 530 em Rancho Alegre 
D'Ocste. Paraná, Brasil. Processo Licitatório na Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL. sob Regime TIPO MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

OBJETO: Aquisição de Camisetas, Calças. Jaquetas, 
Kimonos e Faixas para atender os Depurtamentos Municipais, 
Grupo de Capoeira, Grupo de K.ARATE e JUT-JITSU, entre outros 
Projetos, com Recurso Próprio, Estadual e Federal. 

INFORMAÇOES: A Pasta com inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e 
mail !icita.rancho(d1hotmail.com. Informações adicionais, dúvidas e 
pedidos de esclarecimento deverão sei· encaminhados à Comissão de 
Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (44) 
3556-1186 

TOJ\lADA DE PREÇOS N~ 15/2018 

O de Rancho D'Oeste. Estado do Paraná. 
através da de Saúde público que fará realizar, ás 
09:00 horas do 26 de julho ann de 2.018, na Avenida Paraná 
u'' 5JO cm Rancno Alegre D'Oeste, Paraná, Brasil, Processo 

Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob Regime 
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. 

OBJETO: Aquisi,;ão de Ol(wn) Veiculo Ambulância Tipo 
A - Simples Remoçao Tipo Furgão com Recursos Oriundos da 
Resolução SESA. N" 169/2016 rara Transporte de Usuários do 

~ti~~ifa 1e laú~~c. - d~ptJfª~ª J~ni3~f~ifid~çiiJlan~to A.~l~~~~ 
D'Oestc. _ 

INFORMAÇOES: A Pasta com inteiro teor do Edital e seus 
respectivos modelos e anexos, poderá ser examinada no endereço 
acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e 
mail licita.rancho(d.hotmail.com. Informações adicionais. dúvidas e 
edidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de 

355tYt8tº endereço ou e-mail acima mencionados - Telefone (4-n 

Rancho A~iJÉLP~XT\:~T~ dl~~~s de 2018. 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

PREGt;l~rE~~c~~tg~?1s~ro1~ - PMR 
Tomo pública a Homologação do Pregão ELETRÓNICO n'' 

OJH/2018 - PMR Objetivando a Contratação de empresa 
especializada em confecção de camisetas, destinadas às necessidades 
das secretadas solicitantes, em favor da seguinte empresa: 

Etibras BJK Industria de Etiquetas e Suprimentos Ltda. no 
valor total de R$ 2.313,60 (dois mil e trezentos e treze reais e 
sessenta centavos); 

Andre Antonio Sabino, no valor total de RS 2.798)<8 {dois 
mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos); 

Conexão Chinelos - Confecções Eirel i, no valor total de RS 
6.669,70 (seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta 
centavos); 

Renascença, 9 de julho de 20;8. 
LESSIR CANAN BORTOLI 

Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RJO AZUL 

AVISO DE LIC[TAÇÃO 

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão 
Presencial. nº. 59/2018, do tipo menor preço unitário .. com data de 
abertura para o dia 20 de julho de 2018 às 13hrs e 30mm, cujo objeto 
é o registro de preços para aquis(ç~o futuras e parceladas de materiais 
gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde. O Edital e demais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura 
Municipal de Rio Azul-PR. no Departamento de Licitações, situado à 
Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 07hrs e 45min às 11 hrs e 
4Smin e das I 3h às l 7h no endereço eletrônico 
http:/wv.w.1ioazul.pr.gov.br/Jicítacao, a partir <lo dia 10 de julho de 
2018. 

Rio Azul. 9 de julho de 20 J 8. 
RODRIGO SKALJCZ SOLDA 

Prefeito 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESEi'óCIAL N" 6112018 

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão 
Presencial. nº. 61/2018, do tipo menor preço unitário, l.'.Om. data de 
abertura para o dia 23 de julho de 2018 às i Shrs e 30min, CUJO objeto 
é o registro de preços para contratações futuras e parceladas de 
empresa para prestação de serviços de hospedagem de r.ac1ent-=s em 
Curitiba e Campina Grande do Sul. O Edital e demais informações 
encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio 
Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme 
Pereira, 482, no horário das 07hrs e 45min às l Ibrs e 45min e das 
l3h às 1 7h no endereço eletrônico 
http: '/www.rioazul.pr.gov.br/licitacao, a partir do dia 10 de julho de 
2018 

Rio Azul, 9 de julho de 20 ! 8. 
RODRIGO SKALICZ SOLDA 

Prefeito 

1v1so DE l.ICITAÇÁO 
PREGAO PRESEi'óCIAL N" 6212018 

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, toma público 
para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto Pregão 
Presencial, nº. 62/20 l 8, do tipo maior índice através de desconto 
linear, com data de abertura para o dia 24 de julho de 2018 às 08hrs 
e 30min, cujo objeto é o registro de preços para contratações futuras 
e parceladas de empresa especializada para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em maquinas pesadas, com 
fornecimento de peças. O Edital e demais informações encontram-se 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no 
Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482. 
no horário das ü'Zhrs e 45min às 11 hrs e 45min e das J Sh às l 7h no 
endereço eletrônico http:..Avww.rioazul.pr.gov.br licitacao, a partir do 
dia JO de julho de 2018 

Rio Azul, 9 de julho dr: 2018. 
RODRIGO SKALICZ SOLDA 

Prefeito 
Este documento pode ser verificado 110 endereço eletrónico http://W\1,,'W.in.g0v.br/autc11ticidade.html, 
pelo código 053020 l 807 I 000214 Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2 de 24/0~/2001, que institui a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP·Brasil. 
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