
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO N°04/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 014/2018 

DATA DE SOLICITAÇÃO: 05/03/2018 

ORGÃO SOLICITANTE: CÂMARA MUNICIPAL. 

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: PEDRO DOS REIS ALMEIDA 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR 

CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

HOMOLOGAÇÃO - DATA: 22/03/2018 

CONTRATADO: A M LOPES DE OLIVEIRA, 

Endereço: Rua Rui Barbos, 51, Centro, Santaluz — Bahia. 

CNPJ de n° 03.500.185/0001-91 

Contratante: Câmara Municipal de Santaluz - Bahia. 

Valor R$: 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO: INSTITUIDA PELA PORTARIA N° 03/2018 



sod4EAlreo  

ceVIST0  I213,  

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N" 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 
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0 

SOLICITAÇÃO 

PARA ABERTURA DE PROCESSO DE PREGÂO PRESENCIAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

SOLICITAÇÃO N°014/2018 

PARA: PREGOEIRO 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COPA/COZINHA E AR 

CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

VIGÊNCIA CONTRATUAL. Até 31 de dezembro de2018. 

FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO 

VALOR ESTIMADO: 25.398,73 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

UNIDADE -11.01 — CÂMARA MUNICIPAL 
AÇÃO- 1101 
ELEMENTO DE DESPESA — 44905200 — Equipamentos e Material Permanente 
FONTE: 01 

Senhor Presidente, diante das especificações acima autorizo a tomada de providencias para 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO 
PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, através de enquadramento baseado 
na Lei de Licitações. 

Santaluz, 05 de março de 2018. 

Atenciosamente, 

243 g 
esidente Legislativo 
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MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N°16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNP1 N." 13227.459/0001-74 

PODER LEGISLATIVO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM EMIANT UNID DEcaiçA0 V. uNiT V. TOTAL 

01 2 UNO AR CONDICIONADO - Split 12.000 BTUs fdo 220 Watts com 
funções swing, timer, controle remoto, display digital, função 
sleep, função de desmitificação, baixo ruido, painel eletrônico, 
controle de 	temperatura, 	baixo 	arvel de 	ruido, 	rotulem 
contendo: selo procel com classificação do imetro de eficiência 
energética. A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia minima de 01 (um) ano. 

1.450,00 2.900,00 

02 1 AR CONDICIONADO - Split 18.000 BTUs frio 220 Wolts com 
funções swing. Doer, controle remoto, display digital função 
sleep, função de desmitificação, baixo ruido, painel eletrônico, 
controle de 	temperatura, 	baixo 	nivel 	de 	ruido, 	rotulagem 
contendo: selo procel com classificação do imetro de eficiência 
energética. A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia minima de 01 (um) ano. 

2.399,00 2.399,00 

03 2 UNO BEBEDOURO - Coluna com frequência de 60 Hz e potencia 
de de 105 W, possui tomeira de polipropileno atáxioa, com 
fornecimento de 	água 	natural ou gelada, 	equipado com 
compressor, 	tampa 	removivel 	para 	limpeza e 	alça 	para 
transporte, com salda de água independente e capacklade de 
2,8 Irtncs/hora, (gelada), temperatura de água gelada 5°C e 
15°C, suporta galões de até 20 litros (garrafões), gabinete de 
aço, pintado na cor branco e certificação do Inmetro, fipo de 
água, natural e gelada, certificação do imetro. 

589,00 1.17800 

04 1 UND FOGÃO - com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro temperado, 
puxador em aço e espalhadores esmaltados. Possui uma 
prateleira fixa no forno, válvula de segurança no fomo e 
classificação A em eficiência energética na mesa e R no forno. 
Tipo de queimadores: 3 queimadores normais e 01 queimador 
familia. Potencias - Queimador normal de 1,7 kW, queimador 
familia 2 kW; queimador de forno 2,2 kW. Tipo de acendimento: 
manual, 	botões 	removiveis 	para 	limpeza, 	válvulas 	de 
seguranr no forno, capacidade 47,2 litros. Pês altos. 

369,00 369,00 

5 1 UNO GELADEIRA- 	2 	portas, 	foste 	free, 	com 	luz 	de 	led, 
compartimento extra frio, prateleira de vidro removivel, com 
interface 	TOUR 	e 	porta 	latas 	fiex, 	amplo 	espaço 	de 
armazenamento, Nnção timer, filtro de ar, responsável por 
eliminar odores fortes, 	iluminação de led e painel touch, 
capacidade 	de 	317 	It. 	Capaddade 	do 	freezer 	813 	lt, 
armazenamento total 405 11 altura de 1,75 cm, largura de 71 

1.699,00 1.699,00 

cm, voltagem 220 w, prf. 73 cm, peso 82 kg, selo procel, 
consumo de energia menos de 25%, 1 ano de garantia. 

6 1 UNO MAQUINA COPIADORA 	MULTIFUNCIONAL - 
multifuncional laser, até 1200 x 600 dpi, impressão, 
cópia, fax, 8,5 segundos por pagina, 	512 MB, 
tecnologia 	de 	impressão, 	laser eletrofotográfico. 
Display LCD touchscreen, colorido de 5 polegadas, 
velocidade de impressão máxima até 48/46 ppm 
(carta A4), resolução de impressão máxima até 
1200 x 1200 dai, memoria padrão, máxima 512 MB, 
bandeja com capacidade até 520 folhas, e uma 
bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas, 
1.610 folhas, com bandeja opcional, alimentador 
automático de documentos (ADF), até 70 folhas, 
interfaces 	padrão 	wireless 	802.11, 	800 	MHZ, 
ethernet gibabit, usb 2.0 de alta velocidade, host 
usb sim, frontal, velocidade de cópia/ resolução de 

2.803,73 2.803,73 

cópia (máxima) até 48/46 com (carta A4) até 1200 x 
600 	dpi, 	opção 	de 	copia, 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNP] N." 13227459/0001-74 

PODER LEGISLATIVO 

ordenadWmutiplaskedução/ampliação, 	velocidade 
de digitalização simples/ até 28 ipm (preto), 20 ipm 
(colorido), 	duplex 	(frente e verso), 	até 	56 	ipm, 
(preto) 34 ipm 	(colorido), 	tamanho do vidro de 
documentos 	21,6 	x 	35,6 	cm, 	resolução 	de 
digitalização, (máxima), até 1200 x 1200 dpi, fax 
modem/ memoria de pagina de fax, até 500 pag., 
memoria, wife, ciclo de trabalho mensal máxima de 
até 	100.000 	pag. 	Mês, 	volume 	mensal 
recomendado 	5.000 	pagina/mês, 	dimensões 	da 
unidade 48,5 x 42,7 x 51,8 cm. Garantia de 2 anos. 

7 6 UND ESTABILIZADOR —700 W — caracteristicas gerais. 
Microprocessador auto diagnostico de partida (auto 

250,00 1.500,00 

teste), partida com zero crossing (tensão zero), filtro 
de linha, (modo comum e diferencial), proteção 
contra sub e sobre tensão com desligamento e 
rearme 	automático 	da 	salda 	Bivolt 	automático 
(115V220V) 	ou 	monovolt 	proteção 	fone 	fax 
(opcional, 	função 	TRUE-RMS 	especificações 
técnicas — potencia nominal 700/700, tensão de 
entrada 115/220, tensão de saída 115, corrente 
nominal 6,1/3,2, fisivel 8/4, máxima proteção de 
surto, 276 máxima corrente de pico, 4500 tensão 
operacional 175. 

8 1 UND IMPRESSORA LASERJET — processador 266, MH, 
8 MB, tecnologia de impressão, laser numero de 
cartucho 	(1), 	preto, 	cartucho 	para 	reposição, 
cartucho lasehet, 1.600 páginas, painel de controle, 
três LE0s, indicadores sem fio, atenção pronta, dois 
botões (sem fio, cancelar), ciclo de serviço, até 
5.000 páginas, sistemas operacionais compatíveis, 
Microsoft Windows 7, 32 bits/64 bits, Windows vista 
(32 bits/64 bhs), Windows xp, Windows server 
2008 32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 5,8 x 

550,00 550,00 

8,27 a 8,5 x 14 pol. Capacidade de folhas, entrada 
slot de alimentação, prioritário para 10 folhas, 1 
USB 2.0 de alta velocidade, 1 wi fi, 802.11b/g/n 
(LxAxP) 34,9x19,6x23,8 CM. 

9 5 UND MICRO COMPUTADOR — processador 3-1155 
processador 3 m cache, 3.10 ghz, modelo do 
processador bx, memoria de 4gb ddr3, 1333mhz, 

1.500,00 7.500,00 

HD 500gb satã, 3.5, placa mãe padrão Intel, portas 
usb no painel dianteiro, 6 portas usb 2.2, 4 no 
painel traseiro, rede lan, conexões de video vga, 
sistema operacional Windows profissional 64 bits, 
tela de 18,5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 
optico, teclado, conexão usb, 2 caixas de som. 

10 1 UND MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, 1 2.400,00 2.400,00 
lera, processador 15-1155 cache, 3.10 ghz, chipset 
H61, memoria rani 8 gb, ddr 3 1333 mhz, hd 01 tara 
satã, portas usb no painel dianteiro, 6 portas usb 
2.0, 	4 	no 	painel 	dianteiro 	pretas, 	conectores 
internos para mais 2 podas, rede lan 10/100/1000, 
som, memoria de vídeo, 1 gb, conexões de vídeo, 
saída multi vga, conexões trazeiras ps2 teclado 
ps2, 	mouse, 	lan 	6x 	usb, 	3 	x 	áudio, 	sistema 
operacional Linux, 2 caixas de son, garantia de um 
ano. 

11 1 UND NOBREAK 700, aut 115v, 4 tomadas, recarga 
automática de bateria, protege contra subtensão e 
sobre tensão, curto circuito, surtos de tensão e 
descarga profunda de bateria, filtra ruidos de rede 
elétrica, transforma 220v em 115v, desliga nobreak 

400,00 400,00 
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em modo de bateria sempre que os equipamentos 
conectados não estiverem ligados. Evita o consumo 
desnecessário, protege e assegura maior vida útil a 
bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 
de 	bateria 	pelo 	usuário, 	permite ser ligado 	na 
ausência da rede elétrica, partida a frio, tensão, 
voltagem bivolt. 

12 1 UND NOTEBOOK, 4 GB, 500 GB, led, 17", DVD-RW, 
preto, Windows 8.1, memoria RAM 4 GB, HD 500 
GB, placa de vídeo integrada, sistema operacional 
Windows 8,1, wireless, wi-fi, USB 1 x 3.0, 2 x 2,0, 
leitor de cartão, gravador e leitor de DVD, webcam, 
HD de 720 p, bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor 
preto. 

1.700,00 1.700,00 

TOTAL 25.398,73 
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COTAÇÃO AR CONDICIONADO LOTE I 

QUAN UND DESCRICAO P.UNT TOTAL MARCAS 

und AR CONDICIONADO-Split 12.000 BTUs . 
frio 220 Wolts com funções swing, ti-  
mer, controle remoto, display digital, 	' 
função sleep, função de desmudificaçã, 
baixo ruído, painel eletrônico,controle de 
temperatura baixo nivel de ruído, rotula- 

contendo, selo procel com classifi- 

RE 	1.990,00 R$ 	1.990,00 GREE 

gem 
cação do inmetro de eficiencia energeti-
ca. A nome do produto, dados do fabri-
cante e tensão nominal. Garantia minima 
de 01 ( um ) ano. 

I und 
AR CONDICIONADO-Split 7.000 BTUs frio 
220 Wolts com função swing, timer, contro-
le remate, display digital, função spleep, 
fonção de desumidificação, baixo rui-
do,painel eletrônico, controle de tempera- 

baixo 	de ruído, rotulagem coten- tura 	nivel 

R$ 	1.150,00 RS 	1.150,00 ELECTROLTDI 

do,selo procel com classificação do inme- 
tro de eficiencia energetica. A nome do 
produto, dados do fabricante e tensão no-
minal. Garantia minima de 01 (um) ano 

und AR CONDICIONADO-split 9.000 BTUs frio 
220 Wolts com funções 
swing,timer,controle remota display 
digital, função sleep, função dedesumicli-
ficação, baixo ruído, painel eletrônico, 
controle de temperatura baixo uivei de 
ruído, rotulagem cotendo, selo procel 
com classificação do inmetro de eficien-
cia energetica. A nome do produto, da-
dos do fabricante e tensão nominal . Ga-
rantia minima de 01 ( um ) ano. 

RS 	1.500,00 RS 	1.500,00 SAMSIING 

und AR CONDICIONADO- split 18.000 BUTs frio 
220 Wolts com funções swing, timer,dontrole 
remoto, display digital, função sleep',.ftiçãd de .  
desumidificação, baixo ruído, pairiegolestrii- 
co, controle de temperatura baixopiyeltin/ ï 

selo 	-com'  -- A' 

' 

ruído, rotulagem cotendo, 	praça 

RS 2.900,00 

- 
£7e 

RS 	2.900,00 

, 
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-9 	:ti. classificação do inmetro de eficiencia erierge-
tica. A nome do produto, dados do fabricante 

tensão nominal. Garantia minima de 01 ( um 
) ano. 

- 	, 

Total "In 	
27540,00 
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LICITAÇÃO ELETROELETRONICO LOTE II 

QUAN UNO DESCRIÇAO P.IINT TOTAL MARCAS 

R$ 1.100,00 ESMALTEC 
BEBEDOURO - Coluna com frequência de 60Hz e pot  R$  
tência de 105W; possui toneiras em polipropileno 
atóxico, com fornecimento de água natural ou gelada, 
equipada, com compressor, tampa removível para 
limpeza e alça para tranporte, com saída de água 
independente e capacidade de 2,8 litros/horas ( ge-
lada ), temperatura de agua gelada de 5°C a 15°C, 
suporta galões de até 30 LT, ( GARRAFÕES ), gabinete 
em aço pintado branco e certifição de INMETRO, TIPO 
DE ÁGUA, natural e gelada, certificação do inrnetro 
ncc12.1295, RECURSOS: níveis de temperatura de 
água gelada 5°C à 15°C. TORNEIRAS: 02 em polipro-
pileno atóxico, 01 natural e 01 gelada, bandeja de 
água,CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 
10Kw/h, ALIMENTAÇÃO: 220 Volts, PESO APROXI-
MADO: 13,0 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: 27 X 94 
X 27CM, GARANTIA: 01 ano ( sendo 05 03 primeiros 
meses de garantia legal mais 09 meses de garantia 
especial concedida pelo fabricante), FREQUÊNCIA 60 
Hz, com compressor  
BEBEDOURO COM COMPRESSOR- prática de alça 
para transporte saída indepedente, tampa e pingadeira 
removíveis torneiras cromadas, capacidade 2416 Uh ( 
agua gelada), consumo de energia 5,01 kwh /mês. 
Dimensões A41CM L27,6CM P32CM equipado com 
compressor, fornecimento de água natural e gelada 
frequência 60HZ peso 8kg voltagem 127V OU 220V, 
torneira, vedante e turbulação em material atóxico efici- 
ência energética 0,05KW/L acomoda garrafão de 10 e 
2011 de água, certificado pelo INMETRO garantia de 1 

ano  
FRMZER HORIZONTAL - com 2 portas balanceadas, 	R$ 3.100,00 

alimentação 220w, capacidade para 484 litros, com 
gabinete interno confeccionado em aço galvanizado 
com proteção cromatizada e gabinete externo com 
pintura eletrostática a pó com alta resistência à COITO- 
são. Função, congelador, conservador extra-Mo, pu- 
xadores anatômicos, porta balanceada pôs com rcalt. 

aios simples e reforçados, degelo manual,dreno de 
gelo frontal; Dimensões aprox.do  produto ( L x A iCP.):.  

135,4 X93,6 X66 cri'', Temperatura: - 24°C a 5°C.  
FOGÃO DE PISO- com 4 bocas, mesa inox, tampa de 
vidro temperado, puxador em aço e espalhadores 
esmaltados.Possui 1 prateleira fixa no forno, válvula 
de segurança no forno e classificação A em eficiêcia 
energética na mesa e B no forno. Tipo de queimado- 
res: 03 queimadores normais a 01 queimador familia. 
Potências: Queimador normal - 1,7 kw; Queimador 
familia- 2 Icw; Queimador do forno -2,2 kw.Tipo de 
acendimento: Manual; Botões removiveis para limpe- 
za.Vávula de segurança no forno: Capacidade 47,2 

litros, pés altos'. 

1.100,00 
1 
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R$ 	990,00 
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R$ 	990,00 

R$ 3.100,00 

,R$ 1.300,00 



Pktni 
INFORMA TICA ~em 

FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO- com 2 bocas; 
Identificação do produt: À gás chapa de aço galvani-
zado; Número de quimadores; 2 bocas ( 1 simples e 1 
dupla) capacidade de forno ( Its ) 41; Cor grafite; 
Porta fria; Bandeja coletora de residias conteúdo da 
embalagem: 1 fogão com forno, Dimensões aproxi-
madas do produto - em ( AXL X P) 82,5X73X49; Peso 
aproximado do produto ( kg ) 31. 

ES 1.350,00 
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R$ 1.350,00 FENDIFERRO 
1 
	und 

1 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO 6 BOCAS - 
com chama dupla, forno, perfil Bem, grelhas removi-
veis 30x30, queimadores de ferro fundido 120mm, 
registros industriais, estágios continuas e cromados, 
estrutura desmontável, bandeja coletora de gordura, 
acabamento em pintura apeai pó. Medidas aproxima-
das: 108x86x80. Peso liquido aproximado: 76kg 

FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO- com 4 bocas, 
fogão a gás industrial com forno, perfil 6 cm, grelha 
de 30 x 30 cm, removiveis, queimadores com ficação 
através de encaixe, queimadores simples chama du-
pla 120 rum de ferro fundido, registros industriais, 
estágio contínuos cromados, estrutura desmontável, 
bandeja coletora de gordura, acabamento em pintura 
apóie na cor preta, número de queimadores: 4 sim-
ples dimensões do produto (A x P x lá): 800 x 860 x 
760 mm Pese 58 kg 

1 

CARRINHO -Em aço inox utilizado em muitos ambien-
tes, HOSPITAIS: pode ser usado para tranaPartar nié-
dicamentos e matarias °trágicos, COZINHA:'elee 
execelente para transportar alimentos e utensilibide 
culinária, facilidade na limpeza, não enferruja e sua - 
estrutura não porosa, não altera a cor e sabor dos • 
alimentos, ele também é resistente a alta temperatu-
ras, suporta em média 200 kg, fabricado em aço inox, 
tubo 26 x 25 mim, chapa 1 rum e rodízios de inoz com 
rodas de silicone de 3, altura fixa 90Ornm, acabamento 
escovado, CARRO ABfittlt AB: CARRO LARGURA 3, 
CARRO COMPRIMENTO 3, CARRO BANDEJA 5.  

R$ 2.190,00 R$ 2.190,00 
	RENA% 

RE 1.900,00 RE 1.900,00 
	TRON 

R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 
	PROJINOX 
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LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTÇAO - confeccionado 
em aço inox, com copo inox capacidade para 4 litros, 
Com uma velocidade, mais função pulsar, Motor de alta 
rotação, com potência de 1200w e de 1650w, atingindo 
22.000 rpm e de 38.000 rpm com o copo vazio. Desenl-
vido para resistir a impactos durante o processamento 
de produtos como gelo, polpa congelada, entre outros, 
Tensão Elétrica 220v, Potência Máxima 1200w, Con-
sumo 1,2kmfh, Dimensões (A X L X P): 55X23X20 cm, 
Peso liquido: 3,8 kg Peso Bruto: 4,4 kg, Capacidade da 
copo: 4,0L Rotação Máxima: 22 00Orpm 
LiQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO - confecciona-
do em aço inox,com copo inox capacidade para 2 litros, 
Com uma velocidade, mais função pulsar; Motor de alta 
rotação, com potência de 1200w e de 1650w, atigindo 
22.000rpm e de 38.000rpm com o copo vazio, Desen-
volvido para resistir a impactos durante o processamen-
to de produtos como gelo, polpa congelada, entre ou-
tros, tensão Elétrica 220v, Potência Máxima 1200w, 
consumo 1,2losdh, Dimensões (AXLXP ): 
55x23x20cm,fieso liquido; 2,745 kg, Peso Bruto:4,4 kg, 
Capacidade do copo: 2,0L, Rotação Máxima:18.000rpm 
LIQUIDIFICADOR - Com 3 velocidade, BOOW para 
triturar gelo e alimentos mais duros com muita pratici-
dada, suas laminas afiadas são integradas ao copo 
propocionando maior durabilidade e evitando vazamen-
tos, função pulsar, oferecendo diversas possibilidades 
na hora de fazer sobremesas, bolos, tortas e até pães, 
possui anbden-apantes 
VENTILADOR DE TETO - número de pás: Material das 
pás. Aço; Area de ventilação; 20 m2 ; Potência 130W; 
Baixo nivel de ruído; Adicionamento par dintmer: 3 
velocidade; chaves liga / desliga; Diâmetro 96 cm; 
Consumo de energia: 0,130 kw/h; Peso 2,96 kg; Altura 
do ventilador montado: 33 cm; voltagem Bivolt 

R$ 1.150,00 11$ 1.150,00 !REPOISA 

ELETROSHOP R$ 670,00 R$ 670,00 

PRILCO R5 350,00 R$ 350,00 

BRITARIA R$ 310,00 It$ 310,00 

VENTISOL R$ 350,00 RE 350,00 

VENTISOL 
R$ 

• 

300,00 R$ 300,00 

1 
	und 

1 
	und 

1 
	und 

UNO 

UNO VENTILADOR DE PAREDE - com protetor Térmico; 
Diametro: BOO mm; Hélice Ir 3 Pás; Potência Watts: 
140; Area de ventilação rn2: 40; Varzão m2/min: 220; 
Rotação RPM: 1400; Frequência: 50/60; Tensão: 
127/220 Monovolt; Consumo: 0.14; Peso k: 5.1; Emba-
lagem: 52x27x52; Capacitor: 127v 8uf 220v 4 uf 

VENTILADOR OSCILANTE - motor: 1/5HP, Voltagem: 
Bivolt Vação: 220m3/min, Rotação: 12901ipm, Fre-
quência: 50/60H2, Capacitores: IOUF/250VAC,iCon-

sumo: 180w Hélicea: 3 ( injetada ), Grade: Zimca a(. 
removível), Cor: preto, pedestal: Preto ( altura má-
ma 2,10 2,10 cm), Peso Bruto: 7,00 kg 

E nildo.print@gmail.com  
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R$ 1.300,00 R$ 	1.300,00 CONS17L 

GELADEIRA - I porta, possui sistema frost hee, con-
trole de temperatura, porta-latas para 6 unidades, 
porta-ovo e compartimento extra frio, compacta, ga-
veta mulita° , transparente. Controle externo, que 
facilita o ajuste da temperatura e evita abertura da 
porta, economizando energia, compartimento extra 
frio mantêm a temperatura e umidade adequada para 
armazenamento, congelador com trava de segurança 
para evitar acidentes, INFORMAÇÕES TENICAS: Re-
frigerador 1 porta, tipo de congelamento trost free, 
eficiência energética classe A, capacidade liquida de 
armazenamento 253 It no refrigerador, 4711 no trazer, 
pratileiras de grade, laticinios, multiuso, diversos, 
consumo de energia a ( menos 25% de consumo 
),classificação de consumo ( selo prosei), consumo 
mensal aproximado de energia 35,5 kwh/mês, dim. 
61,6cm, altura 163,9, prof. 69,1cm, volt. 220, 1 ano de 
garantia a partir da data de entrega. 

R$ 2.500,00 RE 2.500,00 PANASONIC 
GELADEIRA -2 porta, frost free, com luz de LEI), 
compartimento extra frio, pratileira de vidro removi-

vet. Com  interface TOUCH e porta latas fiex, amplo 
espaço de armazenamento, função TIMER filtro de ar, 
responsável por eliminar odores fortes, inlurninacão 
de led e painel touch, INFORMAÇÕES TENICA: Capa-
cidade do refrigerador 317 LT, capacidade do freezer 
88 LT, armazenamento total 405 LT, altura 1,75cm, 
largura 71,00cm, voltagem 220v, prof, 73,0cm, peso 
82,00kg, Selo procel , consumo de energia menos 
25% de consumo, 1 manual de instrução.] ano de 
garantia a partir da data de entrega. 
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TM.: (75) 3024-0896 3471-0675 

Cel.: (75) 8120-7210 
Feira de Santana-BA 



Pirita 
INFORM ÁTICA 

ArrNEW,.. 

cita VISTO 
I rIP- 

      

      

1 

a 

SANDUICHEIRA 
grelha 
antiderentes 

- Grill tamanho 6 hambilergueres; 
os 2 lados por igual ao mesmo tempo; placas 

permitem que os alimentos não grudem; 
a 	dos alimentos 

RE 	350,00 R$ 	350,00 PRILCO 

conservando 

la 

grelha inclinada que elimina 	gordura 
o sabor; formato inclinado para escorrer 

gordura sem tirar o sabor; sistema de articulação 
que se adpta á espessura mdo alimento; inclui espátu-

e bandeja coletora; revestimento andiaderente; 
DIMENSÕES APROXIMADA- 18 X 38 X 38CM, PESO 
APROXIMAD04,2K0, GARANTIA DO FORNECEDOR 
12 MESES, INFORMAÇÕES ADICIONAIS LUZ - PILOTO 

1 

_ 

MICRO-ONDAS - Vem com 10 receitas pré - progra- 
madas, função grill, três nível de potência, relógio, 

digital em LCD com 

RS 	990,00 RE 	990,00 BRASTEMP 

trava de segurança e painel 
SMART FOOD, que ajuda na preparação de diversas 
receitas, além da função gratinar, que vai deixar seus 

dourados e saborosos atêm ser muito prá- alimentos 
tico, porta espalhadas e o acabamento em inox vai dar 
um toque de modernidade na sua cozinha INFORMA-
ÇÕES TÉNICA - 38LT, MATERIAL - metal ( cavidade, 
capa externa) e plástico (parta/painel ) CERTIFICA- 
DO DO INMETRO - BRP 233252, RECURSOS -10 recei-
tas pré - programadas, Carne, Moída, Arroz, Peixe, 
Omelete, Legumes, Sopa, Suflê, Pudim, Bolo de Cane-
ca, Pipoca, Brigadeiro, Caneca. TECLAS - pré- pro-
gramadas ( pipoca, brigadeiro, caneca) DESCONGE-
LAR - ( carne bovina, frango, prato pronto) GRATI-
NAR, MENU-Jeito. ADIAR - preparo, Teclas de pro-
gramação rápida: +5 min; + I min; +30 seg; +/-; INI-
CIAR; PAUSAR /CANCELAR; POTÊNCIA E RELÓGIO-
PROGRAMAS EXTRAS-FUNÇÃO GRATINAR; FUNÇÃO 
ADIAR, GRATINAR-PREPARO, MENU DESCONGELAR, 
função grill, níveis de potência 03, prato giratório, 
relógio, trava de seguranca esta função à ativada 
sempre que o micro-ondas ficar inativo por mais de 60 
segundos, para destravar o produto, deve abrir e 

PAINEL - digital LCD CONSUMO A- fechar a porta, 
PROXIMADO DE ENERGIA -220 Volts, consumo de 
energia 1500W, Peso aproximado, 17kg, DIMENSÕES 
DO PRODURO- Largura 55,3cm, Altura 31, I cm, Pro-
fundidade 46,7cm, DIAMENTRO DO PRATO- 32,5CM, 
GARANTIA-01 Ano ( 3 meses de garantia legal e mais 
9 meses de garantia especial concedida pelo fabri- 
cante.  
TERMÔMETRO - Digital intrumento tip6 aspeto; para 
medição de temperatuas em líquidos e sólidos perfu-
ráveis, onde a haste tendia total contato coma super-
ficie a ser medoda; haste em aço inox com terminal 
pontiagudo; visor em creistal liquido; sensor hastea . 
prova dágua; desligamento automático após 45 mai .' 
sem operação; possui função HOLD, onde fixa o valor 
apresentado no visor, mesmo após o sensor ser reti-
rado da substância; faixa de medição: -45°+230°C; 
RESOLUÇÃO: 0,1°C; EXATIDÃO: De - 20°C+80°  + - 
1°C; De - 45°C - 19,9°C + 200°C,-+2°C. Exatidão no 

127MM; ALIMENTAÇÃO: IR 44 X 1,5V; VIDA ÚTIL DE 
6.000 HORAS; TEMPERATURAS DE ARMAZENAMEN- 
TO: - 10°C A 450°C; PL1CAÇÕES; LABORATÓRIOS, 
ALIMENTOS, PROCFgeriS, AQUECIMENTO, REFRE- 

restante da escala +4,5 °C; TAMANHO DA HASTE:
V!STO, 

R$ 	250,00 

. 

RE 	250,00 ASKO 

Nti E7112 

ri 0/2' á 
it 

N.. 
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GERAÇÃO, INDUSTRIAL, 

I BALANÇA - Eletrônica DP 15 é desenvolvida para 
pesar e calcular de maneira rápida e precisa, swndo 

eficiente e ideal para para o comércio 

It$ 750,00 R$ 750,00 ELGIN 

RAMUZA 

um aparelho 
como reustarantea, doceiras, sornarias e indústrias. 
Pode ser usada em energia elétrica como em feira 
livre com sua bateria interna, conta com tecla "tara" 
para a subreação da embalagem, totalizador do dia e 
prato em aço inox, DIMENSOES; 38 x 18 x 36cm, / 
capacidade x divisão; 15 ii 5g, DISPLAY: duplo ( ope-
rador e cliente), alto brilho. INFORMAÇÕES ADI-
CIONAM: fácil uso em pré - empacotamento com a 
funçôa constante ( tecla " cons" ) SAIDA SERIAL RS 
232, COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM. 

I 

• 

1 

Digital indicada 	pesar leite em bal- BALANÇA - 	 para R$ 950,00 R$ 950,00 

ARNO 

e 	em pesca de, cordeiros, cabritos a campo 	peixe 
esportiva e profissional, CARACTERÍSTICA TÉNICA: 
capacidade 50 kg, precisão 20g, desligamento auto-
mático ( 60 segundos). indicador de bateria fraca, 
medidas kg, IA Oz.Alça de suporte , display digital, 
set, fita métrica de suporte, on/off, HOLD, TARE, gan-
cho, trena 100cm, material da carcaça, liga metanos 
resistente 

1 CAFETEIRA ELÉTRICA - Completa e de tamanho ide- 
ai, jarra com 1030m1 inquebrável de inox que mantém 

de 

R$ 

' 

corretamente, indicador do nível de agua para nunca
c  

450,00 R$ 450,00 

x 

.... 

seu café aquecido por mais tempo, jarrartélapica 
16 a 24 cafés que ficam quente por ifials 	- inox para 

tempo graças a parede dupla que isola a temperatura 
do café, porta filtro removível; com abertura laterã 	J 

para higiênização e acesso fácil para colocar o pó, 
botão liga/desliga com indicador luminoso, sistema 
corta-pingo, permite servir o café antes do termino do 
preparo, colher doSadora para medir a quantidade 

errar a medida desligamento automático para poupar 
energia eletrica, número de certificação INMETRO 
ULBR 12.0450 

IMSTO 
12 	 

EAV ... 

/ 

,.. 
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BATEDEIRA - Planetária com desingn moderno e ele- R$ 	550,00 

gente, é acompanhada por três batedores, om para 
massa leves, outro que serve para massas intermediá-
rias e o úlrimo para sovar massas mais pesadas, o 
duplo movimento dos batedores mistura as massas de 
maneira mais homogénea, garantindo resultados 
perfeitos, as 08 velocidades são controlados por um 
botão giratório com cobertura soft rouch, que é mais 
ergonômico e suave ao toque, a função soft star garan-
te urna rotação mais lenta no inicio do ciclo, INFOR-
MAÇOES TÊNICAS: cor inox, modelo planetária delu-
ice SX84, MATERIAL: badetors em aço inox, POTÊN-
CIA: 300 WATTS, CAPACIDADE DA TIGELA: 04 LT, 
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: UL-BR 12, RECURSOS: 
velocidade 8, função turbo, tigelas 1, BATEDORES: 01 
em formato balão, para massas leves e aeração, 01 em 
formato folha para massa intermediária, 01 em forma-
to de gancho para massas passadas, suporte para 
descanso, porta fio, trava de segurança, BASE: anti-
derrapante, ALIMENTAÇÃO: 220 Volts, CONSUMO 
APROXIMADO DE ENERGIA: 0,15 KW/h, DIMENSÕES 
DO PRODUTO: 40 X 31 X 22,5CM, SAC DO FORNE-
CEDOR: 01 ano ( sendo os 03 primeiros meses de 
garantia legal e mais 09 meses de garantia especial 
concedida pelo fabricante, ITENS INCLUSOS: 01 bate-
deira, 03 batedores de matai 01 tigela, 01 alimenta- 

dos 

1 
R$ 	550,00 

R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 TRANIONTINA 
BATEDEIRA - Profissional, ê indicada para produção 
de coberturas, recheios, tortas, além de cremes, gla-
cês, e pré - misturas, sua alta perfomance e robustez, 
com maior sedimento na cozinha industrias em geral. 
EQUIPADA: com motor de 600w de potência e com 
sistema de variação contínua de velocidade, cuba de 
aço inox de 5 litros, estrutura em aluminio fundido, 
acompanha 03 batedores intercambiáveis ( globo , 
raquete e gancho )POTÉNCIA: 500W, FREQUÊNCIA: 
50-60Hz, VOLTAGEM: 220V, ALTURA: 420.00 MM, 
LARGURA: 230.00 MM, PROFUNDIDADE: 380.00 mm, 
CONSUMO: 0.501(W/h, CAPACIDADE DO BOJO: 5 LT. 

Total 



Pkint 
I NFOR M Á T I CA 
strame 	weis~e 

ter74_ 
/4' visiO <`,- ) 

E LciP í'- 
,,,...> 

Feira de Santana 17 de julho de 2017 

COTAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS LOTE IV 

  

DESORIÇA0 

MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 

tipo multifuncional; Tecnologia de im-
pressão Laser Funções: copia, digitaliza-
ção, fax, impressão; resolução máxima 
de impressão 1200 x 1200 dpi; velocida-
de máxima de impressão em preto 35 
pá/mim; ciclo de trabalho 75000 
pág/mês; capacidade de folhas 1050 
folhas; mfdias aceitas A4; especificações 
Técnicas; conectividade USB; Memória 
interna 256 MB; compatibilidade Mac os 
X, Microsoft Windows; Voltagem Bivolt; 
consumo máximo 55W; digitalização; 
resolução máxima de digitalização 600 x 
600 dpi fax: velocidade de fax 33,6 
kbps; Dimensões; Largura 472 mm; Altu-
ra 478 mm; profundidade 541 mm; peso 
22,0 kg 

P.ITNT TOTAL MARCAS 
QIIAN mm 

UND 

  

R$ 2.620,00 RS 2.620,00 KYOCERA 

  

• 
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MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL 
LASER - tipo: multifundonal; Tecnologia 
de impressão laser; funçãoes: cópia, 
digitalização, fax, ompressão; tipo de 
Impressão onocromática, duplex; Reso-
lução máxima de impressão 2400 x 600 
dpi; velocidade máxima de impressão 
em preto 42 pag/min; capacidade de 
folhas 550 folhas; mídia aceitas A4, A5, 
A6, E35, 86, carta, envelope, etiqueta, 
executivo, fálico, oficio; gramatura 
máxima de papel 163 g/m2; Especifica-
ções Ténicas; conectividade Ethernet, 
USB 2.0, Wi-Fi; Memória interna 128 MB; 
visor 5,0 polegada; Compatibilidade Mac 
os x, Microsoft Windows; Voltagem Bi-
volt; consumo máximo 1200w; Digitali-
zação Resolução máxima de digitaliza-
ção 19200x19200 dpi; fax; memória do 
fax 500 página velocidade de fax 33,6 
kbps; Dimensões; Largura 491 mm; Altu-
ra 477 mm; profundidade 415 mm; peso 
17 kg 

1 
	

UND R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 BROTHER 

Total 	 Ra 	 7.120,00 

Ç;YITST)1?,  
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MICRO COMPUTADORES, IMPRESSORAS ETC LOTE V 

FEIRA DE SANTANA 22 DE SONHO DE 2017 
QtfAN DND DESCRIÇAO P:UNT TOTAL MARCAS 

1 UND AS R5 PROTECTO1 
250,00 250,00 

ESTABILIZADOR- 700 VA, características gerais Microproces-
sador ( Risc/Flash ) auto diagnctico de partida ( auto teste ) 
partida com zero crossing ( tensão zero) filtro de linha ( modo 
comum e diferencial ) proteção contra sub e sobre tensão com 
desligamento e rearme automático da salda Bivolt automático 
( 115V/220V ) ou monovolt proteção contra surtos de tensão e 

- S sobrecorrente proteção fone/fax ( opcional ) função TRUE- 
RMS especificaçoes fénicas:- Potência nominal: 7001160-Ten- 
são de entrada: 115/220 - Tensão de saida 115 - corrente no-
minal: 6,1/3,2 - fusível: 8/4 - máxima proteção de surto: 276 
máxima corrente de pico: 4500- Tensão de operação: 175 es-
pecificações Tênicas: - potência nominal: 700/700- Tensão de 
entrada: 115/220 - Tensão de saida: 115- corrente nominal: 
6,1/3,2- fusível: 814- máxima proteção de surto: 276- máxima 
corrente de pico: 4500 Tensão de operação: 175; garantia 12 
meses de garantia 

i UNI) IMPRESSORALASERJET- funções: imprimir, copiar, digita- 
lixa; Multifuncional; velocidade de impressão o preto ( nor- 
mal, 44): Até 18 ppra; ciclo de trabalho mensal: Até 8,000 
páginas; Tenologia de impressão: Laser, qualidade de im-
pressão: Até 600 x 600 dpi; Manuseio de entrada de papel 
padrão: bandeja de entrada para 150 folhas de papel; im- 

R., 
1.600,00 

RS 
1000,00 

BROTHER 

pressão frente e verso; tipos de suporte: papel ( normal 
para impressão a lazer), 	 envelopes, trans- 
parências, aliquetas, cartolina, postais, velocidade do pro- 
cessador: 400 MHz; memória padrão; 8 MB; Sistemas opera- 

* 

Manais compatíveis: microsoft, windows 7, windows vista, 
windows xp, windows senrer 2003, windows serve 2008, 
rnac os x v 10.4,v 10.5,v 10.6 peso: 7,5. conectividade: 2.0 
de alta velocidade. cartuchos/toners compatíveis: 854 
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - laserjet colorida - impressora, 
copiadora e scnner especificação TENICA : FUNÇÕES: imprimir, 
cardar, digitalizar, suporte multitaxefe AIO: SIM velocidade de im-
pressão preto ( normal, A4): Até 16 ppm velocidade de impressão 
cor (normal. A4): Até 20.000 páginas volume mensal de páginas 
recomndado: 250 até 950 Tecnologia de impressão: laser a cores 
de 4 panos qualidade de impressão preto ( ótima ):Até 600 x 600 
dpi qualidade de impressão cor ( ótima ); Ate 600 :r 600 dpi conec-
tividade padrão: USD peso c/ embalagem: 20 kg 

Pkistú 
INFORMÁTICA 

RS 
2.600,00 

114 
2.600,00 

• 

SCANNER- CANNER12600/i2800 - 5Opprit duples, VOLUME DIÁ-
RIO RECOMENDADO- ate 6.000 páginas dor dia, VELOCIDADE DE 
PRODUÇÃO (RETRATO, TAMANHO CARTA), preto e branco/tons 
de cinza; até 50 ppm/100 ipm a 200 ppp e 300 ppp; cor até 50 
ppm/100 ipm a 200 dpi; ate 40 ppm/30 ipm a 300 dpi ( as velocida-
des de produção podem variar de acordo com suas opções de dri-
ver, software e sistema operacional e computador. ).TECNOLO-
GIA DE DIGITAMZAÇÃO, ccd duplo, profundidade de saída em 
tons de cinza de 256 níveis ( 8 bits ); profundidade da captura em 
cores de 48 bits ( 16 x 3); profundidade de bit de salda de cores 
de 24 bits ( 8 x 3), PALMEI DE CONTROLE DO OPERADOR, tela 
gráfica de cristal liquido, RESOLUÇÃO ÓPTICA, 600 dpi, ILUMINA-
ÇÃO, led duplo indireto, RESOLUÇÃO DE SAiDA, 
100/150/200/240/250/300/400/600/1200 dpi, TAMANHO MÁXIMO 
DE DOCUMENTOS, 216 rant x 863mm ( 8,5 x 34 pol )/50mm x 
5Ormn ( 2 pol x 2 pol ), modo de documentos grande: 216 mm 
4.064 mia ( 8,5 pol x 160 pol ), ESPESSURA E GRAMATURA DO PA-
PEL, papel de 34- 413 g/mz ( 9410IB); espessura do cartão de 
identidade: até 1,25mm, ALIMENTADOR ADF: até 75 folhas de papel 
de 80 g/m2, aceita documentos pequenos, como caeteira de intenti-
dade, cartões com alto relevo e cartões de plano de saúd, DETEÇÃO 
DE ALIMENTAÇÃO IWITIPIA, com tecnologiaultrassânica, CONE-
XÃO, usb 2.0 ( cabo incluído), PACOTE DE SOFTWARE, driveres 
TWAIN, ISIS, WIA, KODAK capture pro saftware linüted edition; 
smart touch; NUANCE PAREPORT ed OMNIPCE ( drivers LINUX 
SANE e TWAIN dipiniveis em , driven MAC TWAIN disponíveis medi-
ante solicitação; detalhes de configuração do Software Smart Touch, 
RECURSO DE GERAÇÃO DE IMAGENS, digitalisação perfed paga 
thresholding; processamento do limite adaptável, enquadramento 
corte (automático, corte relativo, corte fixo, adicionar/remove r borda; 
eliminação eletrônica de cores; digitalização em Duro dual; gerenci-
emento aprimorado de cores, ajuste aprimorado de coras, ajuste de 
brilho e contraste; orientação automática detecção automática de co-
res de fundo, preenchimento inteligente de bordas da imagem; mes-
cla de imagens, detecção de páginas em branco com base em conte-
údo; filtragem de risco, preencjimento de orifício redondo/retangu-
lar, filtro de nitidez; brilho de automático de branco, eliminação de  

RS 
9.220,00 

RS 
4.220,00 

BROTIUR 
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co, eliminação de várias as cores; digitalização de documentos lon-
go ( até 4.064 nun/160 pai), FOR 705 DE ARQUIVOS DE SAIDA, 
TLT, JPEG, SIVP, PDF E PDF pesquisável de uma ou várias folhas, 
REQUISITOS ELÉTRICOS, 100-240V ( INTERNACIONAL )50-60 Hz, 
CONSUMO DE =MA, Scanner modo OFF<0,35 watts; modo de 
espera <4 watts; modo execução: <32 watts, FATORES AM131EN-
TAIS; Scanners com qualificação EMERGY STAR; Temperatura duran-
te a operação:10-35V (50-95° F); umidade durante a operação: 
15% à 80% UR, COlVEIGURAÇÃO RECOMENDADA PARA O PC, 
processador duplo INTEL CORES duo 6600 de 24 G& ou equivalen-
te, 4 GE RAM, SISTEMA OPERACIONAIS SUPORTADOS, WINDOWS 
VISTA SEI ( 32 bits e 64 bits). WINDOWS 7W) ( 32 bits e 64 MC), 
WINDOWS 8,1 ( 33 bits e 6 bits ), WINDOWS 10 ( 32 bits e 64 bits ), 
WINDOWS Server 2008 Edição x 64, WINDOWS Server 2012 Edição x 
64, LINUX UBUNTU 14.04 ( LTS )*( 32 bits e 64 bits ). Sistema opera-
cional MAC v. 10.8, 1.9, 10.10*, CERT7FICAÇÕES DO PRODUTO E 
APROVAÇÕES. ASAM' CISPR 22:2009 + AI: 2010; ( mama calsse E 
RCM), CAN / CSA-C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 ( mama classes 
RCM), CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07 + 1:2011 (malta TUV C ), 
canada CSA-C7SPR 22-10 / ICES -003 Issue 5 ( classe ), China 
054943.1:2011; G39254: 2008 classe B ( marca CCC S&E ), 
EN55022:20101TE Emissions ( classe ), EN55024:2010ITE Lminunity 
(marca CE), EN60950-1:2006+A1, +A1!, +Al2 ( marca 97117  GS), 
IEC60950-1:2005+Al, Taiwan CNS 13438:2006 ( classe B); CNS 
14338-1 (mama BSMI ), UL 60950-1:2007 R12.11 ( marca TUV US ), 
CTR 47 ( FCC classe E), marca Argentina s, SUPRIMENTOS DISPONÍ-
VEIS, módulo de alimentação, modulo de separa çao, rolos de ali-
mentação, panos apropriados para a limpeza de rolos e panos STA-
?WIDE, DIMENSÕES, altura: 246mm ( 9,7 pol ), sem incluir o tabulei-
rode entrada, largura: 330nun ( 13 pol ), profundidade: 162nun ( 6,3 
pot ), sem incluir o tabuleiro de entrada nem ode salda, PESO, 5,5 
Kg ( 12,1 lbs ).  

UNI) IMPRESSORA LASERJET -processador: Tensilica / 266 ME; 8 MB; 
Tecnologia de impressão: Laser; número de cartuchos: 1 ( preto ); 
cartucho para reposição:cartuchos preto, laserjet ( 1.600 páginas). 
Painel de controle: três LEDs indicadores ( sem fio, atenção, pron-
ta); dois botões ( sem fio, cancelar); ciclo de serviço: Até 5.000 
páginas; sistemas operacionais compativeis:Microsoft windows 7 
(32 bits/64 bits), windows vista (32 bits/64 bits ), windows xp ( 32 
bits/64 bits), windows sentar 2008( 32 bits/64 bits), windows ser-
ver 2003 ( 32 bits /84 bits ),1Vlac OS x 10.5/.6/.7; bandeja : entrada 
para 150 folhas: 5,8 x 8,27 a 8,5x 14 pol; capacidade de folhas; 
entrada : slot de alimentação prioritário para 10 folhas, bandeja de 
entrada para até 150 folhas; até 15 envelopes; saída: escaninho 
para 100 folhas até 18 envelopes, 100 transparência; conexão: 1 
USB 2.0 de alta velocidade, 1 wi fi 802.11b/g/n; Dimenões (IxAx 
P): 34,9 x 19,6 x 23,8 cm peso: 5,3 kg Tensão/ voltagem: 110v 

R5 
550,00 

RE 
550,00 

BROTHEIR 

7 Pildo 9pdntinformatica.com  
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MICRO-COMPUTADOR - Processador intel core i3-1155 processa- 
dor ( 3m cache, 3.10 Ghz ), MODELO DO PROCESSADOR Bx 
80623i32100, CACHE: 3mb, CHIPSET: Ii81 Express, MEMÓRIA 
RAM: 4gb Ddr3 1333mhz, HD: 500gb safa 111 3.5, PLACA MÃE: pa- 
drão intel, PORTAS USB: no 	dianteiro 

RS 
1.500,00 

11$ 
1.500,00 

E/3511PC 

painel 	azul, 6 portas USB 2.2 ( 
4 no painel traseiro pretas, conectores internos para mais 2 portas 
), rede ( LAN ): RFAT TE% 8111g, 1 x GIGABIT LAN 10/100/100, 
SOM: Realtek Alo 887 Conta canais, CONEXÕES DE VIDEO: saída 
multi-Vga, CONEXÕES TRASEIRAS: Ps2 TECLADO, Ps MOUSE, D-
SUB, LAN, 6 x USE, 3 X AUDIO, SISTENIA OPERACIONAL: Windows 
Profissional 64 buis, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Cpu, 01 Ma-
nual, 01 Cd Cora Drivers, VOLTAGEM: Bivolt Automafico, MONI-
TOR; Tamanho da tela 18.5; tipo de tela LEI), MOUSE: Com fio, sen-
sor óptico, conectividade USB, TECLADO: Padrão AliNT2, conexão 

I 
USB, 2 CAIXA DE SONL 

UND MICRO COMPUTADOR - Intel core 15 3.10 Ghz 8gb Ddr3 Hd 
VIERA, PROCESSADOR INTEL CORE 15-1155 

RS 
2.500,00 

RS 
2.500,00 

DELL 
processar ( 6m Ca- 

elle ,3.10 °hz ), Modelo do processador: Bx8062152400, Cache 
ernb, Chipset:1161 Express, Memória Rarn: 8gb Dde3 1333 mhz, 
Hd: 01 fera Sara 111 3.6, Placa Mãe: padrão premium Hei, Portas 
USE: No 	Dianteiro, painel 	Azul, 6 portas USE 2.0 ( 4 No painel dian- 
teiro, pretas, conectares INTERNOS para mais 2 portas), Rede 
(lan): Reahek 8111g, IX Gigabit lan 10/100/1000, SOM: Realtek 
A1c887 coma canais, MEMÓRIA DE VIDEO ( GRÁFICO): 1 Gla. CO- 
NEXÕES DE VIDEO- Saída multi-Vga: CONEXÕES TRASEPAS: ps2 
Teclado P22 Mouse, D-Sub, Lan, 6X Usb, 3 X Audio, Sistema opera-
cional: Linux, Conteúdo de embalagem: 01 Cpu, 01 Mouse opto° 
usb, 01 Manual , 01 Cd Com Drivers, 01 Monitor com tela de Led, 
18,5 Polegadas 01 Teclado com normas da abnt usb, 2 Caixa de 
som, Voltagem: Bivolt (manual). Dimensões embalagem: 51 x 21 x 
50 Cm, Peso da embalagem: 6 kg, Garantia do fornecedor: 12 me-
ses 

1 UND CPU- Processador intel core i3-1155 precessador ( arn cache, 3.10 R$ ES DELL Ghz ), MODELO DO PROCESSADOR: Bx 80623i32100, CACHE: 1.500,00 1.500,00 
3mb, CHIPSET: 1181 Express, MEMÓRIA RAM: 4gb Ddr3 1333mhz, 
HD: 500gb sata 111 3.5, PLACA MÃE. 	intel, PORTAS padrão 	 USE: no 
painel dianteiro azul, 6 portas USB 2.2 ( 4 no painel traseiro pretas, 
conectores internos para mais 2 portas ), rede ( LAN): REALTEX 
8111g, I x GIGABIT LAN 10/100/100, SOM: Realtek Ale 887 Com 8 
canais, CONEXÕES DE VIDEO: saída multi-Vga, CONEXÕES TItA- 
SEIRAS: Ps2 TECLADO, Ps MOUSE, D-SUE, LAN, 6 x USB, 3 X Au- 
1)10, SISTEMA OPERACIONAL: Windows Profissional 64 bits, CON-
TEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Cpu, 01 Manual, 01 Cd Com Drive-rs, 
VOLTAGEM: Bivolt Automatic°. 

1 UND MONITOR-116111;18,5 LED tamanho de imagem visível ( diagonal ): 
47 ES RS SAIVISONG cm; pisei pitch: 0,3 rum brilho: 200 c& mt relação de contraste ( 
dinâmico): 20.000.000:1; tempo de resposta : 5 ms Ângulo de visão 
horizontal! vertical: 900/650; frêgue-ncia de varredura horizontal: 

450,00 450,00 

30 Ftl1z-60 KHz / vertical: 55 -78 Hz; largura de banda; 85 Hz; com-
patibilidade: windws, MAC; RESOLUÇÃO máxima / recomendada 
1366x768 @ 60 Hz ( FED ) / 1366X 768 @ GO Hz ( HD ) Suporte de co- 
res; maior que 16 milhões; conectores: 	ANALÓGICO 	( RGB ); 
DOB ampli & -64267; cação dinâmica de cores ); DCr( relação de 
contraste inâmico ): Compatível em windows vista e winclavs 7; con-
sumo ligado < IS Watts ( típico ), Stand By <0,5 Watts; fonte Fiz 

ni 	®pnntm ormatica.com  

Tel.: (75) 3024-08% 3471-0675 

Cel.: (751 99177-3414 
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UND NOBREAK 700- aut/116V- /V de tornadas 4; recarga automática de R$ R$ ENRAMAR 
bateria; protege contra subtenão e sobretensão, curto-circuto, mu- 
tos de tensão e descarga profunda de bateria; Filtra ruídos da rede 
elétrica; transforma 220V em 115V ; Desliga o nobreak em modo 
bateria sempre que os equipamentos conectados não estiveram li-
gados. Evita o consumo desnecessário, protege a assegura maior 
vida últil á bateria; 	linha 

400,00 400,00 

protege 	telefônica; permite troca fácil de 
bateria pelo usuário; permite ser ligado na ausência da rede elé- 
trica - partida a frio; tensão / voltagem bivolt 

UND NOTEBOOK- core i3 403 500 GB Led Ir DVD-RW preto windws RS RS ~SUNG 
8.1 características gerais: Processador Intel core ia; modelo do 
processador; i3-3110M Memória RAM 4GB; Capacidade do 13D 500 

1.700,00 1.700,00 

GB; SISTEMA Operacional windows 8.1 tamanho da tela ir LED; 
placa de vídeo integrada; wireless ( wi-fi ) 802.11b/g/n ( lx1 ) USB 
1 x 3.0; 2 x 2,0; leitor de cartão; gravador e leitoe de DVD; webcarn 
RD de 720 p Bluetooth 4.0; softwares inclusos; cor preto; Dimen-
sões (A XL XP ) 2,81 X 34,6 X 24 CM peso aproximdo 2,2 kg 

UND TRANSFORMADOR 2,000 VA - descrição Auto transformador com R$ RE IIPSAI 
alta eficiência é soper resistente.Transforma 110V OU 220V em 300,00 300,00 
110V.possuí sistema de conexão com adaptador "R" que elimina o 
risco de choques. Seus pingues e tornadas seguem as normas de 
NBR 14136. 

1 UND TRANSFORMADOR 1,000 VA - auto transformador com alta oficiem- RS RS D POWER 
cia é super resistente. Trasforma 110 V ern 220 V ou 220 V em 110 150,00 150,09 
V. Possui sistema de conexão com adaptador "IT' que elimina o 
rieso de choques elétricos e um sistema de alça para facilitar o 
transporte . seus pingues e tomadas seguem as normas da KM 
14136. 

RE 
Total 17.720,00 

97411---' 
16.919.690/0001-171  
-NI. INFORMÁTICA LTDA-ME 
Caminho 14, Casa 28, Feira V 
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ANEXO 

COTAÇÃO 

riiiiaLUSMED 
COMÉRCIO la PRODUTOS 

mall CCI NOSWIMAR111 LItA., 

DADOS DA EMPRESA 
PI? 

multo MIAM UJSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP a 

CNN: NI 07 665 568/0001.14  

thLSCRIÇÃ°  
ESTADUAL 

MI 27.113Ã925 0 

"Mr."  
MUNICIPAL 

Na 07.30.144 

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, LIOS 

TELEFONE 79.32144781 / 79-1023-1692 

CELULAR: 7941211618 / 79-999601011 	C.  .. •  

E-MAIL: UOTILLUSMEDIGMAILCOM / WSMEDISUC11.03M.BR./ LUsancomalianaLueutittoco.at 

VISTO 

11/ 

mem oescour.do 
VALOR 

diáredso 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL P/ 
16012150 
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BEBEDOURO l Coluna com fraguaria de MHz- e 
Potência de 105W; passa traseiras em palpropano  
atraco, com fornecimento de água natural ou geada, 
equipada, com compressa. tampa remalvel. pára 
limpeza e alça para tranpate, com salda:de igua 
independente e rapacidade de 2.8 litros/hada :C gelada 

temperatura de água gelada de 51Q,a ISIN., marta 
Paes Vil'ae-,20 12.4,6ARRAFOÉS1-gialnete em aço 
pintado brava e tealliflarideddeddrep, JleTõ od 
ÁGUANara A Igeladas• artificiam :do inmetro .. 	... 	._ 
noc12.1295,,RECURBOSinivels de ternaratura de água 
gelada SaC O 15a, TORNEIS: 02 empoliproplleno 
ataco, 	01 	natural • e 	.01 	gelada; 	bandeia 	de 
Cans,CONSUMO APROXIMADO Of.ENERGIA 10arlh 

CG. °IMENSO, MIO PRODUTO:- 27 X 941- pcm, ed 

dAddrrtiN ã dee idenào os: os primeiros reeses de 
aransimlail mal, os mesa de garantia: especial 

nolo faiaram,' PREOURNrta NI tirar', -' ndia 
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BEBEDOURO ODM ODMPRES501 praia. de alça para 
o-empene :ideie indepedente, tampa e Pingraill! 
rematais cometias cromada capacidade 2,416 1/11 i 
agua gelada consumo de energia BOI icat /mes. 
amansas MICM 127,5CM P32CM equipado com 
compressor, fornecimento de água natural apelada 
tramada Sn peso Dg voltagem 127V OU. 220V, 
torneira, vedanto e tabulação CM material atátNáli:M.H71--:, 
°flanela energética 625KW/L ateimada garragela 
10 e 20It de água, certificado pelo INMETRO pilaria 
deI ano 	 tr.B:c."7. 
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FREEZER HORIZONTAL • com 1 portas balanaaan; 
alimenta* 220w, capacidade para 464 iltracilain 
gabinete Intenso confeccionado em ao galvaaailo 
com pagado cromattoda e gabinete externo Cori 

"tura ateltattit  a aa 
 tra alta

"'telt."' corroslo. !anca; cciolpildir, conservador extra:  ...01ilt 
puxada!, 'mamam porta balanceada petai  
rodízios simples e reforçados, anelo nsanuadaanic a4 
gelo frontal; ansensges aproa.do  produto i 1 x1. BP,,l,  
1.36„4 X 93,6 X 65 ma Temperatura: . 24•C a 5•L''' ' "7H 
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R$ 2.7131101 
dois-mil, 

setecentos. 
oitenta reais 

4 

vidro ~pema, puxador em aço e esaMadOres 
eserialUclos.Poidul 1 prateleira fixa no tona válvula da 
segurança no fomo e clama:40o A em Melada 
energalca 	na 	mesa 	ri 	O 	no 	forno. 	fia 	de 
queimadores: 03 Queimadores normais e 01 queimador 
familia. 	Pertenciam 	Queimador 	normal 	- 	1,7 	kW; 
Queimado, familia. 2 iça Queimador do fomo • 22 
kallpo de acendimento. Manual; Eram removIvels 
para 	limpen.Vavula 	de 	segurança 	a 	tomo 
Capacidade 412 atra. as altos: 

UND 

FOGÃO DE P60- tom 4 bocas, aia Ina tona de 
 

1 

..., 

ALIAS Ia 1256,00 

um mit, 
duzentos° 

cinquenta asas 
reais 

RO L266,00 

uni ral 
alentos e 
cinquenta 
seis reais 

C.N.P.J.: 07.865.56810001-14 -1. E.: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campos - CEP: 49075-460 - Aracaju-SE 

Tels.: (79) 3214-7781 / 99998-0808 1 99128-1618/ 99113-5053 
E-mail: lusmed@uoLcom.br  / licita.lusmeiNkmaitcom 



UNO 1 	MONOIAL RS MOO 
trezentos e 
oitenta reais 

taranta. 

$3 38CW°  atenta mais 

UNI) 1 	-MON R$ 420,00 
quatrocentas-e 

ate reais 

quatrocentos 
R$ 410,00 Satieais 

le  
IA10.100.140rillin 	l ang mea 

TRON R$ 1°80,03 

um mil, 
quatrocentos e 

oitenta real, 

um mil, 

R$ 1.480 CO 3881813°3"33  
e oitenta 

reais 

9 

10 

11 

12 

13 

FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO- coro 2 boas; 
identificallo do produt A gás chapa de aço 
galvanizado; Número de qulmadores; 2 boas ( 1 
simples e 1 dupla 1 capacidade de forno I its I 41 Cor 
grafite; Porta fria; Bandeja coletora de reddlos 
conteúdo da embalarem; 1 fogárs com forno; 
Dirnerssihs apadroadas da produto • cm (A X LX P) 
82.5X73X49; Peso aprord do do produto I kg 13B  
FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNOS BOCAS -0001 
chama dupla, forno. perfil 5 cm., grelhas removis'elá 
30330, queimadores de fervo fundido 110mm, registros 

industriais, estágios continuas e cromados, estrutura 
desmandar, bandeja coletam de gordura, 
acabamento an pintura epo:d p5. Medidas 
aproximadas: 1000600. Peso Rouba° aproximado;  
FOGÃO picrusnuAL COM FORNO- com 4 bocas fogo a 
gás industrial cem fomo, perfil fi cia, grelha de 30 rt 30 
cm, removíveis, queimadores com fkallo através de 
encable, queimadores simples chama dupla 120 rent de 
ferro fundido, registros industriais, esteio .SF°101101  
cromados, estivara deoznontável, b,delW(Cde  

gordura, acabamento erre pintura epód sia-beit,rpretse-, 

número de queimadores: 4 simples dtmensBee.:00 

produto Elsx P x Ia: 8O0 x1550 x 750 na. Preed-581WL  
CAARINMO - Em aço inox utIlLzado eus:anula 
ambientes, HOSPITM51 pode ser usado pare Peroraste 

medkamentos e meterias claros, COZINHA.: ele 

execelente pada transportar alimentos e aterragem de 
culinkra, facilidade na limpeza, não enferruiat su 
estrutura No poma nas altero a cor e sabor dos 
alimentos, ele também é resistente ; a alta 
emperaturas suporta em média 230 kB fabricado em 
aço Mos tubo 15 25 ma chapa 1 mm e mela° de 
na com rodas de silicone de 3, altura lin 90ildim, 

acabamento escovado CARRO MERCO 	-CARRO 

LARGURA3 CAnntOMPRIMENTO 3 'CARPO BANDEa  
UQUIDIFICM108.13BALTAPOT.C.A0siliordealonado em 

aço inces com -dai° inopeatioddadelara 4 aros; Com 

ruma areloááader; -mas freia;  pária .Motor de aia 

~abam da- 	/ffrOzz•dri.1580.LaIngindo 

11.000 -nas é de .311.030-ran. oda -0 copa vaza 

Desenrola °era resista':  a., Imbactras durante 2.is 

processamento de produtos .corno gelo polia 
congelada, arda outros. !aula Beta 120v, Peara 
Marina 1100W, Consoa° inala Dimensbes (A X L,8 

P)1 5028720 6'4 Pt$0 gaia .3,8 kg Peso Brutor4,4 

.Ca oaddrode do coa- 40C Rakt Mexam  

%UlDIFICADOR DE ALTA ROT 	• eanfeationado 

UNO 

setecentos e 

8$ 750,00 	cinquenta 
reais 

	

um mil. 1 
	 um mli, 

	

seiscentos e 
	1.6110,00 vise:33333 e 

casota reais • 
	 oitenta nula 

ais mire 

diamba reais 

	

selsznil e 	8$ 6.2C0,00 	duzentos 

,Aeffrirt,  
,frk, visro 

e„i;?,, • 

p 

U 

m aço incei,Cam-  copo inox capaCidade pan 1 Iam 

Com rima velOcidede, mais Nal° Puls00-  feEttre fie 
afta reineis; iam patencla de 1200w e. de 1650w, 
areado 21.00Orpm e da 38X0Crepm com o copo rSaio, 

DesenvoMdo para resistir a ImPactos dufári1P-1.9  
Processamento de produtos cama gelo, =Wats 
congelada, entre outros, tema° Elétrica 120v, P atirai 
Maxim, 1100w, consumo 1,2ks•zth, Plmesssins I B211 
P 1: 55;2340crap.e10 liquido; 2,743 kg, Peso Er.ao44  
kg, Capacidade do copo: 2,01, 80141710 

Maxime:18.060zom 	 radr9"..rr.  
UQUIDIFICADOR - Com 3 velocidade, EICCIVea W,4 
saturar geio e alimentos mais dura começo-liai 

azararia.. suas laminas dadas sio IntegraW}8.9. 
copo propadonando maior durabadade e 
vazamentos, fuliçáo parar, oferecendo caratialt 
possibilidades na hora de fazer sobremesas rr  

tortas e até Pg" possui anticierrapantés  
VENMADOR DE TETO • amaro de pás: Matara:riça 

Pás: AO; Ana de ventilara; 20 ras ; Pettnclaiiii* 
Baixo nkd de ruído; Adidanamento por dimareaci 

velocidade; chaves  liv / desliga; mamar° ge au; 

Consumo de energia: 0,130 kw/h; Pelo 2,96 kl; Altura 
do ventilador montado: 33 an; voltagem frivelt  
VENTLAPOR DE PAREDE - com protetor Térmica 

Diametro: 500 ma Hélice ir 3 Si; Plnérldll Watts: 
140; Arca de venta& ms: 40; Varzle m'/min: n0; 

Ratai° RPM: 1400; Frequência: 50/6(4 lendo: 

127/210 .Monovelt Consumo: 0.14; Peso la 5.14 
Embalagem: 52c77x51; Capada° 127V Buf 120v 4 uf  
VENTILADOR OSCILANTE • menor: 1/514P, voltagem: 
&volt Poça: 210m3/min, Read° 1100rPrn, 
Frequência: 50/50/1z, Capacitarei: 10UF/150VAC, 

CatiLlmot 180w Maca: 3 injetada 1, Grade: Branda 
remavivel 1, Cor preto, pedestal: Preto ( altura 

1118c°33 2'1° ealb 3883 818°8  xf RJ • 07 885 5881000-  II L t-27.113,402 5  
Rua Pernambuco, 1105- queira Campos - CEP: 49075-480 - Aracaju-S 

leis.: (79) 3214-7781/ 99998-0808 199128-161AI 99113-5053 
E-mail: lusmed@uoLcom.br  licita.lusmed@pmail.com  

UND TRON in 750,00 
seta-azam e 

cinquenta reás.  

.PUNEkt 620010 

110,01 

menta e atenta 
reais 

um MI s cem 
reais 

dIRCITLOS. 
vinte reais 

35 1.100,30 

cento e 
RS 180 00 

' 	Ditem reais 

Utentes° 
RS 220,C0 silnte reais 

um nal e 
cem ceeis 

5 



e- 

e- 

mriti"..111g0,140MIAIAMI"Mi. 

de 
e 

GEtADEM-  1 porta, possui sistema Irost free, controle 
temperatura, ~atm para 6 unidades, porteou 

compartimento extra filo, compacta gaveta Multe°. 
Is I 	d 

-uND CONSUL 
congelador com trava de semança

um 

253 ft no refrigerador, 47 it no frezer, 
 

R$ 1.650,00 
cinquenta 

um MIL 
seiscentas. 

rads 
R$ 1.65001 

FC'S, Ni ISI°  r 
/O 
liC 
ates 	! 

aduanada 
MB, 

dm  

anis 

transparente. 
temperatura 
ener0a, 
temperatura 
armaunamento, 
para 
Refrigerador 
eficiência 
ermartmrnento 
pratiniras 
consume 
Ldassifliano 
mensal 

619cm, 

1
15 

Controle olaino,riu 	j 
e evita abertura da porte, eamonbando 

compartimento 	extra 	frio 	mantem 	a 

e 	umidade 	adequada 	Para 

evitar 	indentes, 	INFORMAÇÕES 	ZUCAS: 
1 perta, Ene de congelamento frost fru, 

ene/gata dane A. capaddade liquida de 

de 	grade, 	latidnlos,• lantim, 	diversas, 

de energia 	a ( menos 25% de consumo 
de consumo I selo arpeei ), consumo 

aproximado de energia 35,5 Ivnh/mits, dlm. 
altura 153,9 prol 69 icm voit 220,1 ano de 

- i  re 

." 
C• 

- 	
... 

-- 

6 

GELADEIRA 
compartimento 
Coro 
de 
responsável 
led 

a imitir da data dr entreaa. 
- 1 porta, Fut frac, com lia de , LED, 

extra fulo, pratinira de vidre ternovnitl. 
interface TOUCH e porta latas MN .mo espaço 
armazenamento, 	fungais MUER 	filtro "Ole,, kC 

por eliminar odores fortes, ininrnrieno-de 

e painel touch INFORMAÇÕES UND 
do rerigeraor 	

,eTENICA
n

d
S8f  

i
,
i
.
i
. 
 

armazenamento total 405 IX, altura 1,73cm/Largun 
71,00cm, voltagem 220v, prot. 730c',, peio 01,001h 
Selo morei , consumo de energia manda 25% de 
consumo, 1 manual de instruno.1 ano dg -garantia a 

- - 4 

'. 	• 	• 

3-  friE4-0‘U-Sirii IMO" 
dois mil, 	. 

Mentos. 
oitenta rena 

R$ 128000 
dois adi, 

~entale 
oitenta mais 

17  ' 
'7  
.... 

 	orne deduz demorava 
SANDUICHEIRA - Grill 	tamanho G hambliargueres; 
grelha os 2 lados por igual ao mesmo tempo~ 
amiderentes permitem que os alimentos njeo.moddm 
grelha inclinada que elimina a gordura dro alimentes 
conservando o sabor; formato Botado para escorrer a 

gordura FM taro  nber; sistema de 'Mango qtre . 	- . 	.,. 	. 
se neta à espessura nide .ilimentserindospetula e 
bandeja t.onetinin - Mies:Mento i 	abdiadenntd 
DIMENSÕES NFEREONMARS.L.11C Á.ON It.SIBCrni iPESO 

GBANTIA' CC.:FORNECEDOR 12 APROXIMA/N*116iA 	
i 

., 
iii. 
....UNO: 
ir; 	' 

- 	1' ARND p$454,03 

quatrocentas e 
cinquenta anã 

reais 	. 

_II 

. 
quatronento,  

l, •uenta 4, 

	

.. 	.. 	... 	. 	_ 	. 	.

Mel 

M.a 	k 	11.I;..• 	•• t•A-15 	.o .1 • 	• 
r 	-To,. 	..x. ,, . ,..erii 	ai, 	i, ., nce 	.. 	p i i., 

i 

- 

.4 • - 'Sr 
- 	UNO,.. 

'anu -: 

• 

-1t  

1 - 

U... 

• 

CI 

V 

10 receitas piá - programadas, Cam, Moída, Arroz;
um 

i. 

.156.00 

00,1 

649. . 	. 

1E. 

6 

um mil, cento a 
ein gueon e seb 

rens 

Ifár 
"' 

R$ 1.1.56,00 

• 

UI 

• 

PriatirMaBaNi h0430 .giiii; ;trai- 	de pot ência. 
relógio, OMS idosim/rançá e palitei digital em Wh 
com SMARO,PMD,, qUe ajuda na preparas:N/L de 
dunas enoitas, alto da funio patinar. , que vil 
debri‘niBilieentoe idourados e saborosos, além se 
min Pnáthiri. pena espalhadas e o maga:Unte Orn 
Inar vai dar um tiniu de modernidade na gra tiorldita 
INFORMAÇÕES TOOCA • 3311, MAMAI. -, metal_ 
cavidade, capa externa } e plástico I porta/painel) 
CERPFICADO DO INMETRO - BRP 133252, RECURSOS 

Peixe, Omelete, Legumes, Sopa, Stift Pudim, Bole ide 
-- 4  i 

Caneca. PlparA Brigadeiro, Caneca. TECL45 '-: préz 
programadas 	( 	Opoca, 	bilontro, 	nanai:OU:1 
DESCONGELAR - ( carne ANIMA frango, prato dront6i) 
GRATINAP, MENU- Jena ADIAR - preparo, Te:nig& 

Program,* nnria; .5 min; 11 min; +30 siffOR 
INICIAR; PAUSAR /CANCELAR; POTENCIA i RÉLSIQç 

mi 

mit 
cento e 

Unguenta! 
seis reais 

PROGRAMAS naus-FUNÇÃO GRAMAR; Fil.  
ADIAR, GRATINAR-PREPARO, MENU DESCONÇO; 
fuIMENNSE5 Da PRocuro: 40,X 31 X 22.9CM,95C11% 
FORNeCERO1*no(sendooso3Prosm*Ô Çfl 
lerantle %URI e anãs 09 mese, de garantia agneent 
eeneedWa 	pelo fabricante, 	ITENS 	iNcwsd*r± 

hAtednende 	iltriesta 01 	0  1111.. 1,ted ira OR 	 matai 

19 

TERM mano • Digital Inuumento ta,  espete, Peie 
medgio de tempentum em liquidas e "idiedin 
perfUrivels. Onde a haste temba total -contato com 
superada a ser meneia; haste em aço Inm 07M 
terminal pontiagudo Visor em natal IMMO sentar 
haste à prova dama; dedipmento automático após '5 
min sem °emano; possui /ungi° NOLO, onde fixa 

13' 
. ni  

a 

o 

UND 

+ 

1 

, 	, 

INCOTERM 

„ 	. 

R$325,0 

ER/F 
 

trezentos e 
vinte e deo, 

reais 
4323(0 

trazerem e 
einte a duo 

reais 

vaKK apresentado no visor, mesmo apto o senso? se 
retirado da substanda; fain de mann*: -451N230/1C; 
RESOLUÇ3040,12C; EXATIDÃO; De - 20K+130. ,, - 1IC; 
De -45K - 19,9tC + 20020.29C, batldilo no restante 
da escala m1,5 eC; TAMANHO DA HAsn: 127MM; 
AUMENTAÇÃO: LR 44 X 1,5V; VIDO ÚTIL DE 6.CCC 
HORAS; TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO: - EDIC 
A + SOK; PUMÇÕES; LABORATÓRIOS, AUMENTOS, 
PROCESSOS, 	AQUEOMENTO, 	REFREGERAÇAR . 	-.., 	: 

1•••• 
0e 

rimo 

Rua Pernambuco, 1105 S queira Campos - CEP: 0907 	- 	u 
Tela: (79)3214-7781 / 99998-0808/99128-1618 1991134053 

lusmed@uotcom.ler / licitalusmeci@gmaitcom 



P.  MED 
mne 

BALANÇA Eletrônicos DP 15 é desamoeda para pesar 
e calcular de maneira rápida e precisa. siando um 
aparelho eficiente e Ideal para para o comércio como 
reustarantea, doceiras, Preterias e Indiretas. Pele 
ser usada em energia elétrica como em feira livre com 

sua bateria Interna, conta 	teci 	' para a 

subreasào da embalagem, irritador do dla e prato 
em aço Inox, DIMENSÕES: 38 re11136cm, / capacidade 
x Mista 15 x 5g, DISPLAT: duplo ( operador e Mente ). 
alto brilhe INFORMAÇÕES ADICIONAIS: fácil uso em 
pré • empacotamento com a lunar. constante ( tecla 
tons' SAÍDA SERIAL RS 232, COM CHAVE SELETORA 

novecentose 

TOLEDO 	R$987,00 	oitenta emir 	910,00 

reais 

BALANÇA Digital Indicada para pesar Ire em balde. 
cordeiros. cabrim a campo e pelam em pesca esPertlaa 
e profissional, CARACTERISTICA TNICA: Graddade 50 
kg, amargo 20g, desllpmero automático ( 60 
segundos I, Indicador de bateria fraca, medido kg, Lb. 
&Alça de suporte . Mary dIgital, set, fita Trritirica de 
suporte, metr. HOW, TARE, gancho, rena ,100cm, 

material da ca 	m 11ca resiste 	- 

CAFETEIRA E 	- Completa e de tartro 

Jarra com 1030mi inquebrável de inox 4Ut mintérmsiu 
café aquecido por mais tempo, lana temei: nitrir! 
paia 16 à 24 cafés que fiem quente por mils temei 
raças 5 parede dupla que isola a temperatbe do pfé, 
porta filtro remarei; com abertura lessrelIPara 
hIgignizapo e acesso fácil para colocou 0 O,' bodo 
lip/desllga com Indicador enleies IlstPrli9.150r0.: 

pingo, permite servir o café antes do ?termino 'da 

prepare colher dosadon para Medir a, taingdadá 
corretamente Indicador de reei de ira pari 'numa 
errar a medida desligamento automátko para remai 
energia aleire, número de certlficaçâo Amaro 

quatrocentos 
e areenta 
e seis reais 

quine:ritose 
cinquenta e seis 

setentae 
quatro MAS 

e a co 
é andepinbada ripas batedeses. ens pa-ra 

tiao-EME 	Mira ITEXPis 
distb eúldmo pare sovarigrnasiasi mil. 

das, o ene melmentra dos batedores mistura as - 
miar d mande' esais • honnagénee /garantindo, ' 
resultados pedra:e as OE velocidades sio controlados 

por um "'TO -fali;  caril mberDif6  s°ft rouctfiu!‘ 
mais ergonómica e suave ao tique, a funrio spft dar 
garante uma roteei mais lenta no inicio de ciclo, 

INFORMAÇOES TEMAS: ex.  Inoe modelo planeada • 

deter Ire MATERIAL Madeton em aço 'Ince 
POTCNCIA: 3C0 WATTS, CAPACIDADE DA TIGELA: 04 LTi 
afRIFICAÇÃO ob INMETRO: 111.-BR 12 .4E0.0005: 
velocidade fl, !aipo erbo, tigelas 1, BATEDORES: 01 I. 

ereformato bailo. para massas Mas e araria, by em 
formato folha pare musa Intermediária. 01 em 
formato de pincho para massas pensada& suporte peta 
descanso, porta fio, trava de seguranp,TME: 
antidernpante, ALIMENTAÇÃO: 220 volts, 001,94irà 
APROXIMADO DE ENERGIA: 0,15 103M., Onsiti 	, 

nivela de potência 03, prato Oratório, redro, eiva' âi 
seguranca esta 'unário é ativada sempreque o ericei 
ondas ficar Inativo por mah de 60 segundar Pra 
destravar o produto deve abrir e fechar a porta, 
afim • minai i cri muçum, unem  

BATEDEIRA Profissional, é Meada para rodeio et 
coberturas, recheios, torto, m creme: 
pré - misturas, sua alta perf omina e robusteeStre 

maior redimento na cozinha IndUstilar eMtTgalal 

EQUIPADA: com motor de 500w rireténclatie - 

sistema de vivere oaminua, de veledilide, ara .0 
IÇO Ine de 5 lime enrutura em aturnbilo 
acompanha 03 batedores Intercarnblávels ( 
raquete e gancho iPOTEN044 500W, Fia/UNGIA: 50-
601in VOLTAGEM: 220V, ALTURA: 420/30 MM, • 
LARGURA: 23030 MM, PROFUNDIDADE: 380.03 mre 
CONSUMO: 0301M/h CAPAGIDADF DO Bania Li. 

VALOR TOM/ 
RS 2323040 

UM Til. 
trezentos e 	1350,00 

cinquenta reais 

9.NEAz 

U TO 

LUSEMIÇOUNRWALTDA 
PRAZO DE ENTREGA: 05 WS 

VAUDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

71 /4-   
C.N.RJ.: 0,965&56 61`-{15P-di.t3:727.113.492-5  

Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campos - CEP: 49075-460 -Aracaju-SE 
Tels.: (79) 3214-7781/ 99998-0808/99128-1818/ 991134053  
Smail: lusmed@uotcom.br  I liclta.lusmed©gmaitcom 



eLUSMED 
ANEXO 

COatilta0 se ~DUM* 
Moscai itOlermaant 

COTAÇÃO 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAWZ. 

 

DADOS DA EMPRESA 

~SOCIAL LUSMED comua° DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA .EPP eN: 

CNPJ: Na 07.865.568/0001-14  

IN"a°  
ESTADUAL 

Nrs 27.113492-S 

Na 07.30.14-2 

 
---- 
v..., 

misauclo 
MUNICIPAL 

c/.., 
r.., 

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 1.105 

TELEFONE: 79-3214-7781 /79-3023-1692 

CELUIAR: 79-9128-1518 / 79-9998-0808 

E-MAIL LICITA.LUSMED@GMAILCOM / WSMEDEDUOLCOM.BR  1:'LLTÉMED.NOSpiTALAJTêt/OLCOMSR - 

ITEM DESCRIÇÃO 	::.-- fr .0  MARCA , VALOR . TOTAL 

1 

APARELHO DE DVD - Fonnato de leitura/ Video) Xvidi . _, 	• 
MPEG-1,. MP4; Música: MP3, WMAJTMC.,,LPoti fOto: 
JPEG. Contastes: Saídas de Video ConyboStb ( 1 ),Síiciai 
de Audio: Digitai Coaxial ( 1 ) e Anal613INI paia audio ( 1 
) E ntrada: USB Frontal ( 1). Consurnisim Mv /hUJIMS 
Voltagem 220w.: Peso do.  produio: eõ kg. 'Modelo; 

 ,, 	, 
...uNP 

- 	j7c 
- 

sus. 

TROVO% 
' 	• 7- 

R$ 180,00 RS 280w 

'' 

..: 	 .. 	... 	.. 
CA4SADMPUYL-.101yipx.ResbibÁrside:10 a 12,7• MP e 

zooM6pilco 	de-1.3./.. 1.0.0 	de ../.5" lecnologiR, -"Jaca 
Datei:doo". 	 . 	..  

- 3/817  .: 
.. 

R 1  

a 

CÂMERA DIGITAL -16 Mim lentes 31 mmigoom Óptico 
s 

7 	103Toischscreen Amoled de 3,7 transparência 

Instantânea céu; sail-FT . 

.-- 	"7^  

.., UNO . I.' SONY 
y 

4 

CAIXA' i. AMPUFICADA-cates 	de 	son • portátil ' com 
alça/rodas pantransporte; Reproduz: Arquivos MP3 
em dispositluis-:USB/ cardo SD; Rádio RA; Controle 

remoto; 	Microfone 	sem 	fio; 	'freellênCla: 	•iy14F 
Alimentasio:9 volts; Enuada: atui:lar rádic/Plvg ( RCA ); 
Entrada: de audio frontal ( p2 ) Entrada: USB/ Carda 
5D; Alto falante personalizado em LED ef:SIOCOn; 
nível sonoro; Entrada: Microfone Pus Crilll"  niiii-he 
plug 1p101; Equallzaçdo de. áudlopessoaFPoCaSOCidO 
com LED; Alimentaçáo; BIVOLT 100 -).:240,VV/iC:o'Ci 
bateria 12001 inclusa ); Obtendo 260w RK 'frir:i9.:14:5 
kg Garantia 6 meses; Acessórios inclusos:::inee 
Sere fio, cabo de força, controle remeti iziTlaynnille.  
usuário. Dimensties da embalagem indIvircidath@f; 
760x360x360; Peso embalagem Individual cliglEi6,600 
kg; Dimensões e/ ROMANA (M1.21/ 1: 64.5o; 285 if'.3.E.  
MM; Dimensões s/ RODINHA (AxbtlodcgirE:Nigiskiip 

DR 
' 

-4.‘ 

' 

sass 

G 4 RS 850,0o 

il 

R$ 850,00 

5 

DATA SEDW - projetor de mesa; Lentblfbgf7:,‘ 
Manual F-N,1A4, Foco 16.7mm 	4 '; .Loorit 	,' !1S 
digital;Compatibilldade 	da 	porta 	VJS.;...;., 	, 
Compatível com USB 1.1 e 2.0 para esdbiçto OSEI ou via 
como mouse externo / compatibilidade da porta USB 
Typo A: Uma porta compativel com USB 1.1e 2.0 para 
dispositivo USB ou exibiOlo de camera; ConecoSes: VGA 
( Mini D-sub IS Mn) x 1, Vídeo Composto (1 RCA ) x 1, 
Svideo ( Milit Dill 4 pin ) .x 1, yideo componente ( 
compartilhado com enfiada VGA ) x 1, Audio (RCA) a 1, 
uS3 tipo.  i x 1 ( vídeo de computador ), IHDMI; 
Unhar:Fm • Rim*. Pern•À e. kg• 

,UND 

tt4 

1 EPSON R$ 3,400,00 RS 3.400,00 

-- 

7.t.-̀  Iti 70 ‘;`\ 
...;: 	.±_I  

C.N.P.J.: 07.865.566/0001-14 -1. E: 27.113.492-5 	
- 

Rua Pernambuco, 1105 - Siqueira Campos - CEP: 49075480 -Araco/u-S 
Tela.: (79)3214-7781 / 99998-0808/99128-1618/99113-5053 	.\C_,_:5 
E-mail: fusmeSol.com.br  / licita.lustned@gmatcom 
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1.4. 
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iC 

macacoa 

R$2.000 

v, c,...9 

.;..... 

Me(' 

o  

rt.,skiál-ffre. 

en.."0 

jv  
nane 

Emproo 

.1.5.' 

6 

FILMADORA DIGITAL - com Slop para cartão de 
memória micro 5D; Lente KONICA MINOLTA; Conversão 
em formate Full HO 192041080/60P Neide) via HOMI; 
Mecanismo 	HD 	Gigabrid 	Pontuo 	Sistema 	de 
navegação laser Touch com comando de gravaçào 
função ZOOM; WOM Digital de 8C0 x; Reprodução de 
indico Dtsplay de LCD 2,7" 16:9 Widescreen; Controle 
automático de ilumlnaçgo do display, Auto Ilumi. Light; 
Data Batteng Botão Cdrect OVO Para uso de Gomado 
( Opcional ); Transferência em alta velocidade via USB 
2.0 

e 

UNO 1 CANON 1152.W0,00 

MINE 5I5TEM - com design exclusivo e Inovador, possui 
CD Playen Relógio 12/24; DisPay com 1W colorido; 
MIdias de reprodução: CD,CD-R/RW, CD MP3, unidade 
U513; potência RMS 15W; Conexão entrada U5B e 
entrada de duas ( 3,5 mm); consurnov,20w; taneitrirt, 
em stand byto3,5w; cor preta; RelÚtIO: idientas'en) 
pOrtLagUis; 	Funpães 	alarmesraianne:.; com. CO, 
Despertador com Rádio, Alarmei:1188; Vlset 110; 
Controle de um; Menu de função; iviP3; tipo de Oliai 
acústicas; 	sistema 	de 	aittfalanOs 	. de . ¡Soe; .- 	. 	- 
Amplificadores; sIntana digital auternetica; entrada:sie 
PENDRIVER e entrada auxiliar pare no3v bsk.'lpod.,--
Display/Mordtor; Conteúdo da enibalagene.A'n•j«Órios 
Incluídos: Cabo de alimentação CR 'antena FM, Manual 
do usuário, controle Rerhotd de 21.teclasi'froltagenf 
Blvott 

, _ ar  
...:»Nol,  

tk 	...k. 
._ 

-TA 

r., 
,SON TIS 145400 	. 

\.?" 

R$ 3.450,W 

. 
R:. 

• 

-C 

Tv Iro 32 I polegada )- Tv LCD 32 polegedas'13664701 
com conversor digital Integrado; PainekeffieVklatfill de 
50.000 horas e bise giratorle.Resolugão:HDOr 1366 X 
758;-  Conversor eitegeado:".HDEW coneOes •14D441 3; 
Tela; Formato de tela; Widescreen: 16:9; Angola clá 
ano: 178 graus; Vida útil cle peinek 30.000 horas; 
Ajustes cio- formato de • tela: sim; som: receios de 
audio: befançoarave; asUdo;.wrount redutor Rirei 
de ruide: sim; sOrn surround 1 s1m; conexges: entregas: 
01 Af2; OS Obihni OZ,Vldeo'componete, Oi .VGA.:PG, 02 
USEK.  to 8C; 5aldas:01 AV, 01 fone de ouvido, Energia: 
Allmentiçgo: Bfingt consumo Orceinffide de energia: 
120 Watts: peso apraelmado; peso •do -produto sem 
base: 9,85 kg Dlinensbes aproximada; DlmertsSee do 
produt.  o sem base: ( 1 stA x P); 79,66 it 52,70 X 23dm; 
Dimensges da embalagem: ( Lx A xP );03X 5i)(1.7,50 

' 	".", P".• ' .".;.4 	' A,•.1% 	e 

. 	'kli, 
DIVED,  
' 

,w-S' 

1 

.. ., v  
. 	PHILOO - 

-- 

T•4 

t) 

9 
Idiomas 

piseis: 
RF 
recurso 

TV LCD 24 ( polegada )- contraste: 10Ctr.44.brIlly:;300 
cd/ mf ; frequência de Hz: 60 led/Rit&1O8fife 
intregado; Angulo de visgo 170 e;consunfo.'ditin+,.• 
35 W; ()intenções do produto - com base Ceill'›)1;ti‘j.%:.  425 profundidade: 	10,5 	Largura: 61,8 -Fonte 	de 
alimentação: Bivoit; Dimensões do procki;a:Wiliíe'iei 
Altura: 38 cm largura: 61,60cm profundididef.4,40; 

do menu: Espanhol Inglês PortugiiêkjakrOgej$st 
kg polegadas:24; Resolução máxima: ,J19.3.0.'líStátIfid 

Tela antl reflexiva; conesbes de'elit4it4Wilá 
Usa VGA vídeo composto; conettfiddaktifeel 

multimIda; USEI 	 ' ite''''•2' . 

uND 
. 

Yi. 
— !MICO' R$1,10D.00 ft$ tioo,op 

--. 

ED 
DIROS 

LTDA. 

C.N.RJ.: 07.865.5681000144-1. E.: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campas - CEP: 49075-460 - Araceju-SE 

Tais.: (79)3214-7781 /99998-0808 / 99128-1818/99113-5053 
E-mail: lusmed@uotcom.br  ficita.lusmed@gmall.com  
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PRANCHA - 0 e cabelo, funções, digital lon pies, 45 
watts com tecnologia, sua emissio de lons, responsável 
pela eliminaçao de eletdddade estática acumulada no 
cabelo e fechamento das cuticulas. USE CABELOS 
LIBAMOS - Mo precise esperar muito tempo após o 
banho para utilizar. FIO DE ALTA MOBIUDADE - Os fios 
com 2,9 metros de comprimento, fio giratório, bovolt 
com alça para pendurar o aparelho depois do uso. LCD 
com 	eapaeldadepare 	atingir 	até 	220 	graus 	de 

digital lon seguro e longe de queimaduras  temperatura,
a partir do visor LCD que informa a temperatura da 
prancha.CARACTERISTICA GERAIS - DAISPLAT DIGITAL 
CANHÃO EMISSOR DE ÍONS, INTERRUPTOR UGA E 

GIRATÓRIO E ALÇA PARA PENDURAR, CONSUMO ( 
ewiw i n nac. P.FKITF 1 ATPRAI 

DESUGA COM CONTROLE DE TEMPERATURA , CASO 

UND 1 GAMA R5 420,00 

...,;,.... 
Somos 

AS 420, 

c 
Nau 

46 
é Ct. 	y 
co -- 
-" 
`5% icr4 

. r 

11 

TELEFONE - Com fio resistente. Prático c010 ,design, 
moderno 	totalmente 	Brasileiro, . V4Ssul _tece -de 
companhia em 3 volumes ( alto, médio,..4balio ),c4m 2 
timbres, 	tedado 	com 	15 	tecias, .sendo ji :-teclas 
numéricas e 3 teclas funções ( FLASA,,MOTE, riergéim: 
), 	posIções; 	mesa, 	parede, 	certificado 	IÁNATEt. ..„ 	. 
Tamanho do fio 2 mt, podo aproximado 380v: DIm 
largura 22,5 em, altura 16 cm, prdt ,S em, 1.ano.de  

garantia. Intens Inclusos; 1 telefoni,1 c'ordéo:de 01.10 
telefônica, 1 cordão espiralado, 1 mandál do Usuiiid,  

' 	" 	• 

é  

, 	- 

, ,,,,, 	4 

. 	'. 	? », 

, ‘21.tD. •SJ ,LINTIELPRAS R 

4 

R$560.00 
-.2-..,PeréB 

'{ 

Ti 

SECADOR - Red com lon motor AC profissloéal;e15 
temperaturas, superpotente, emite 62,milhõe's de Íons. 
negativ000r em', que neutraliza aeleiricidadetestática 
e fecha as'eutleutardoi fi,oi.ProdtdO.leve e sindoie4 
possui ..c0i-  • metalizada yt 	BenVerattires,'-e 'longas 
duiabld4ade• assiedfkaçõe.,Qténtéi.Potêbcia I W 1 1SCO , 	. 
w, comprimento do fio 1,80 ,mt,, icessarlo 1. bicó 
Biredcmador 	de 	ar;-  co4;.yeimeiha, 	manual .-' de 
instruções,c,Moter AC,.garantli de 5 rneses•Dimensies; 
altura 9,004m;largita 21,00 ern, profundidade 21,00 

UND.' 
.1 	u'H' 

' . 
- - „GAMA R 	• : 	i • 

cm, peso 897, GR. 	, 	 • 

' •VALOR TOTAL: . 

...chaPtIallagreinfirii.. ... 

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS. 

VAUDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

ED 
MIO I1.7011 

LTDA. 

1,40ii-J1  

Arac*/ 

‘, 
INTO ç'' k 

C.N.P.J.: 07.865.568/0001-14 -1. E.: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105 - Siqueira Campos - CEP: 49075460 - Araceju-SE 

Ws.: (79)3214-7781 / 99998-0808199128-1618 / 99113-5053 
lusmed@pol.com.br  I licita.lustnedekgmaitcom 



LUSMED 
cotaliatIO Da PIKIOUTOS 

IgliDICIWNOZPITAIAIM LTDA. 

COTAÇÃO COTAÇÃO 

PREFORMA MUNICIPAL DE SANTAW2. 

DADOS DA EMPRESA 

PATÃO SOCIAL: LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA- EPP 

CNN: Na 07.865.562/0001-14 

INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 

£0 27.113.492-5 

INSCMÇÃO 
MUNICIPAL 

62 07.30.14-2 

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 1.105 

TELEFONE: 7942147781 /79-3023-1692 

CELULAR: 79-9128-1618 / 79-9998-0808  

E-PAML: LICITALUSMED@GMMLCOM / 	ED@UOCCOM,Bit "/" É yMBED.HOSPMALAfi#1/01..WM.BR  0 

MOA DESCRIÇÃO 	"1"-u- !.Mt& Fon), LLPAMICA VALOR • TOTAL 

1 

ESTABILeADOR- 	700 	VA, 	caracterlation dards 
Microprocessador ( Risc/Flash 1 addrdiagneitod Àe 
partida ( auto teste) partida com zero caSsenrit dado 
zero ) filtro de linha ( modo comern""e difeirimelM) 
proteção contra sub e sobre tendo cirrndesligdnend'e 
rearme aromático da salda 	fedi dotará:tico É( 
115V/220V1 ou menoditi'eroteetrointrAditos Sie 
temes liderecorrinte gotedo tne/tais ( odional ) 
funsSo. rIRVM6MS 'meditadas "ténicash Poténea 
nominal 700/700-.Tend0 de entrada :11B/220 -Tendo 
de saída IIS - correme.námlnan. 5,1/42 - fusNel:.8/4
thilma enstedodi Surto: 276 máxima cont de 
pico 4500- Tensgo de operado: 17$ espedfiaides 
Tratas: - rpottnela . nominal: 700/700s Tendo de 
entrada: 115/22Õ - 'Tensio de salda: 115 ácorrente 
nominal 63/32 enleei: 8/4 " raMdma Metade, 	- de 
surto: 2,75- máxima corrente de Oco: 4500 Tenda 0.e 
operada": 175: torant 12 meses de garantia 	r : 	•' 

:U.-,::: 

.. 	"-, 	.., 

 r';,.. 
' 

. 

2 3  

6 . 
 

.ee 

P453000 g' 

.4 

4t,tWS 

. 
• 

2 

IMPRESSORA 	LASERJET- fundes: 	(reprime, 	Copiar, 
digitada:- Ntuitlfunclonal: velocidade:6e imprenso o 
Preto ( norma), A4 1: Até 18 PPM; Cid' de trabalho 
mensal: Até 8.000 Minas; Tenoiogia de :Impressed 
laser; qualidade de Impresso: Até 60õ x itie/41,11 
Manuseio de entrada de papel Pante fbandeigad, 
entrada para 150 folhas de papel impressádr ffented 
versa; tipos de suporte: Papel ( normal paraire'Resei 
a laser ), 	 envelopes, transpdfncied 
atiquetas, cartolina, postais, velocidade do jánd'esdislorl 
400 	MHz; 	memória 	paddo; 	8 	ME6 s.)5irdeBstil 
operacionais 	compatíveis: 	microsott, 	rámfd4M4:r:i. 
windows vista, windows se, windows sended65.1, 
windows serve 2008. mac os x v 10.4,vd0.ie.430JA 
peso: 	7,5. 	conectNIdade 	2.0 	de- altj' diiótleliWe': 4. 
cartudos/loners COMeadelS: EMA 	7:1:".4";-",,7,  

.,:a.,.  

elr 

. 	...:-. 

. 

^ 	RS 139060 

& eZe.r" 

JflVt 	s4 

RS 1.990,00 . 'P.. 

.- 

IMPRESSORA MULTIFUNOONAL - laaariart-ggrarkla$ 
impressara, copiadora e tisnar .513dd 'cede:MOS"' 

"-rL' 

dei 
4'• 

- 	r  

UND I HP R$ 2350,00 R$ 2.350,00 

— 

FUNÇÕES: 	Imprimir, 	colar, 	digftala"u- 	é 
rnultitarefa AIO: SIM velocidade de Interesse° preto ( 
normal, A4): Até 16 ppm velocidade de ImPreaak mar ( 
normal, A4 1: Até 20.000 páginas volume mensal de 
páginas 	recomndado: 250 até 950 Tecnologia de 
Impressào: Laser a cores de 4 passos 	de qualidade 
Impressào preto ( ótima }Até 600 x 600 dpi qualidade 
de impresso cor ( ótima 1: Até &DO x 603 Md 
conectividade podia: USIS peso c/ embalagem: 20d 

C.N.P.J.: 07.865.668/0001-14-1. E: 27.113492-5 
Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campos - CEP: 49075460 - Aracaju-SE 

reis.: (79)32147781 / 99998-0808 199128.1618/ 99113-5053 
E-mail: lusmed@uotcom.br  licita.lusmed@gmaitcorn 

ANEXO 



UNO 1 	BillOTHER Reaasoco.  R51.2W,00 

R$ 2.330,03 RS133000 

.s. 
UN(31, 

rilieLYMED  
Momos woutuams 'na. SCANNER - CANNER 126002800 - 5Oppm dupleN 

VOLUME DIÁRIO RECOMENDADO- até 6.000 páginas 

dor dia, VELOCIDADE DE PRODUÇÃO ( RETRATO, 

TAMANHO CARTA ), preto e branco/tons de cinza; ate 

50 ppm/100 ipm a 200 ppp e 300 POP; Cor até SO 
PPnV1001pm a 200 doi; até40 ppm/go ipm a  300 dpi ( 

as velocidades de produçáo podem variar de acordo 
com suas opções de drIver, software e sistema 

operacional e computador. (TECNOLOGIA DE 
DIGITALIZAÇÃO, ocel duplo, profundidade de salda em 
tons de cinza de 255 nivela ( 8 bits ); profundidade da 
captura em cores de 48 bits ( 16 x 3 ); profundidade de 

bit de saída de [ores de 24 bits ( S x 3 ), PAINEL DE 
CONTROLE DO OPERADOR, tela gráfica de cristal 
'Unido, RESOLUÇÃO ÓPTICA 600 dpi, ILUMINAÇÃO, led 
dupla Indireto, RESOLUÇÃO DE SAÍDA, 

100/150/200/240/250/300/400/600/1200 	dpi, 

TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTOS, 216 mmx 
863mm ( 8,5 x 34 pol)/SOmm x SOrnin gol 4.3 mil I 
modo de documentos grande: 216 .mrd-a 4.66̂4..mm ( 

8,5 pai x 160 pol I ESPESSURA É GRÁMATUM:DO 
PAPEL, papel de 34 - 413 8/mx9-1)020 );.4;ÕXM, ' i-
do cartão de identidade: até 1,25mrM AllAgiyeAff 
ADF: até 75 folhas de papel de "sti :glniz,,Crxelt; 

documentas pequenos, como canelai kintenaeade, 
coados com atto relevoe cartões de plena de .eand - •  
IMPRESSORA LASERJET .processadon Tenslika../ 266 
Mit 8 M6 Tecnologia de impressioNieserNmitUero de 

cartuchos: 	1 	( 	preto 	); • ámJciust: pari 
repaslçio:cartuchos preto, laserjet ( 1:400. Páginas 1. 
Painel de controle: trás LEDs indicadores sem, fio, 
atenlláls, Pronta): dois botões ( sem flik.cancelarj,e1clo 
de serviço: imo !.000 páginas; sIstemts oPiraãonals 
pci,ripap,p(pi,pplikpit)ft .v.re!)p)irst1)-(É2‘.,bitS/64-1j(ks 

(vindima 'vista .r32 bitk/64 l&j widdows'sp ( 32 
bits/61 bits ), vrIndows'.'server 2008( 32 blts/64 
winclowi sevar 2003 1 32 blts764 bits ), Mac OS x 
1O.5/&/.7/bandeja : en-trada para 150 folhas 5,tx 8,27 

84 x 14.pok capacidade .cke!folhas; entrada sklot 'de 
aliMentaOts prioritário para :10 folhas, bandeja de 
éntrada para kté" 150 folhas; até 15 envelopes; salda: 
escaninho- para 100 folhas até IS envelopes, 101 
transpar4ncin coincido': 1 USB 2.0 de alta velocidade, -1 
wi tiJj02.11b/g/n) DImenbes ( 1. 4AxPk 34,9 41.B,6 
233 em Mo: 5.3 Ire Tango/ voltamml1.16v  
MICRO-COMPUTADOR - Processador Intel core.134155 
Plecessador ( 3m cache, 3.10 Ghz ); MODELO DO 
PROCESSADOR: 9x130623i32100,CAOIE 3mb, CHIPSET: 
HE11 Express, MEMÓRIA RAM: 4gb Ddr3 1333oriti1 ND; 
50046 safa til 3.5, PLACA MÃE: padrio rige'1,:PAritÁs 
USB: no painel dianteiro azul, 6 portas US$ 2,21.4.4-lriO 
Painel traseiro pretas, conectotes interna kk.aketókraid 
portas ), rede ( LAN ): REMTEK 8111g, 1 JEG(GABII LM( 
10/100/100, SOM: Realtek Alc 881 Odkji (1i tSrials; 
CONSOES DE VÍDEO; saída multItV$X;COM4øES 
TRASEIRAS: Ps2 TEQADO, Ps MOUSE, 13-SUBMI;Eri 
USB, a x auoio, 51SrEMA OPERACION4IS-M(6V? 
Profissional 64 bits, CONTEÚDO DA EMBAI-AP-Sr:4g 
Cpu, 01 Manual, 01 Cd Com Drbéers, VOLlióélttiktoll 
Automatico, MONITOR; Tamanho da tela'El3S'Etlide.'de 
tela LED, MOUSE; Com fio, atesar óptico, tre¥444,HIMM 
USO, TECLADO: Pedalo ABWR, conndlo 
DE SOM.  

WSTO 

C.N.RJ.: 07.865.568/0001-14 -1. E: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campos - CEP: 49075-460 - Aracqiu-S 

reis.: (79) 32144781 1 99998-0808 / 991284618199113-5053 
Ema!!: lusmed@uoLcom.br  / licitalusmed@gmail.com  
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MICRO 

Hd 
processor 
processador: 

Express, 
lera 
Portas 

Para 

canais, 

COMPUTADOR - Intel core IS 3.10 Gra 80 Ddr3 

VIERA, 	PROCESSADOR 	INTEL 	CORE 	15-1155 

( 6m Cache 3.10 Ghz I, 	Modelo do 

B;2062252400, cache 6mb, ChIpset: H61 

Memória Rani: 8gb Dde3 1333 mim, Nd: Cl 
Sata III 3.5, Placa Mãe: pedi° premium H61, 

US13; No painel Dianteiro, Azul, 6 portas UNI 2.0 ( 

	

No painel dlanteink, pretas, conectares 	INTERNOS 
mais 2 Portas ), Rede (lan1; Realtek 81119 1 X 

pbit Gl 	lan 10/100/1000,
VI  

SOM; Realtek ACO)
:

lc8137 com
G  8  MEMÓRIA DE 	DEO ( GRÁFI 	1 	b, 

CONEXÕES DE VIDEO: saída multl-Vga: CONEXÕES 
TRASEIRAS: ps2 Teclado, Ps2 Mouse, 0-Sub, Len, EA 
Usb, 3 X Audio, Sistema operacional: Unux. Conteúdo 
de embalagem: 01 Cpu, 01 Mouse option usb, 01 

Manual , 01 Cd Com Ddvers, 01 Monitor com tela de 
Led, 18,5 Polegadas, 01 Teclado com normas_ cla abnt 
usb, 2 Caixa de som. Voltagem: Sivolt• (', riti'nUali 
DImenstfes embalagem: 51 x 21 x.50 C49, ,peso ,de 

6 ka. Garantia do fomecedd'12. meies .". - embelezem: 

UND 1 LOGIN RS 2.400,00 

.I'T°I 

AS 2À00 

etk'' X;- Do 
fo: N°  
V.." 
=rd 
. 

— 

8 

CPU- Processador Intel core 13-1155 precêssador ( 3m 
cache, 3.10 Gloz 1, MODELO 00 PRODESSADO9. Ba 
80625i32100, CAcHE: 3rnb, CHIPSET: min Expresh 

MEMÓRIA kAM: 4gb Ddr3 1333mhz, H11-50099,Whi•111 

33, PLACA MÃE: padrilo Intel, PORTA5DS8:.no,paidel 

-h. 

:-.9.,)-- 
.. 

4-^ 

'OGI 

.. 

RS a. 

, 

<tp.,0 
',2 

NI 
dianteiro azul, 6 portas USB 2.2 ( 4 'No foaldefriseiro 

Pretas, Conectares lutemos para mad 2  Poda! ), 'red ( ...üràd„. 
LAN ): REALTEK 211115, 1 x G:OAB:T.1AM 10/1011/1d0, 

SOM: Realtek Alc 887 Com 8 canais, 'CONEXÕES DE 

VIDEO: salda rnuiti-Vga, CONEXÕES INASEIR-As: 9s3 

TECLADO, Ps MOUSE, INSUB, LAN, 6 4-U5B, 3 X, ÁDDIO; 
SISTEMA OPERACIONAL: Windows Profissional 64 iats, 
CONTEÚDO DA.EMELAIADEMO91.Cpw dl Manu,()I.Cd 

Com Drivers;VOLTAUEM:91vOlt-AufentatIch. 	-::.'r 

• 
9 	. 

MONNOR-TECA:241,5 initernanho.de Irmiten msivel ( 
diagotW );37 ciipplieltoltOM-0,3nim brilhe: 200 alLeo2  

itládlo cie contiaatt(dlikaniico ):10.4493000:1; tempri 
de resPosta :5 Mi Ana* te.visãO horizontal 1 vertical, 
900/650; .fréduencla:Dr• varredura 	horizontal; - 30 

KHz-60 KHi /vertical: 53 rf-751:b4 largura ele bilhar 85 
.. 	- 	• 

H?; 	comPatibilidade: ' ',fraldais, 	MAC; 	RESOLUÇÃO 

máxima / recornehdada 1366068 ra) 60 itz (90 ) / 
13669768 4960 Hik HO 1Suporte de coresímaior que 

16 milheNS; conectoreS: 	ANALÓGICO, ( RO); NB 

ampli 8; ; 64257; cação dinâmica de cores ); 2.PCJI 

relação de oontraste inamico 1: CompatOel em windews 
vista e windws 7; consumo ligado < 15 Watts ( típico ), 

UND 

t„ 

_ 

AOC 4 
eiN"n 

)-x ;:o 
:gatIo''.  - 

INN 
90.) 

Stand By c 0,5 Watts; fonte Interna - 90-259V p50/69 

Hz 	 ;:r9:24-9-:xfs 

10 

SOBREM( 700- aut/IISV- MI de tomedes..f3;ndcaiga 
automática de bateria; protege contra ‘).4.40. 9-,. 	.T9  
sobretenalo, curto-circuto, surtos de tensko:ades9aria 
profunda de bateria; Nitra raleias da rede' thltrlfzi; 
transforma 220V em 115V ; Desliga o 'NoWilik,eni 
modo bateria sempre que os equipamento-. soiiactird:' . L  .. 

não estiveram ligados. Evita o consumo deanefie-Orkpr 
Protege a assegura maior vida últil à baN91.4m3k);4_ 
Unha telefónica; permite troca fácil de frift1;0910  
usuado; permite ser ligado na ausência da ladaS 
Partida a frio; tango/voltagem biwIt 	?:),:24-4ODIWZ, 

...),Fkiti 

.. 

N 
RS 750,00 AS 750,00 

11
integrada;re 

NOTEBOOK- core 13 466 SOO GB Led Ir oniwrètêtp 

winchw tal caractedstkas gerais: Processaito~ 
ã; modelo do processador; 13-3110M Men:Orli-RAM 

4GB; Capacidade do ND SOO GB; SISTEMA Operacional 
wlndows 8.1 tamanho da tele 17* LED; placa de :Adelo 

wIless ( wi-fl ) 802.11b/g/n ( Da ) USB 1 

3.0; 2 x 2,0; leitor de cartão; gravador.  !Coe de DM 
weboam MD de 720 p Bluetooth 4.0; softwares Inclusos; 
cor preto; Dimensões (A XIXP) 2,81 X 34,6 X 24 CM 

_Peso aproarndo 2,2 ka 

À 	•
UND - SAMSUNG R$ 2.650,00 AS 2650,00 

sTRA \ 
1 -5  

C.N.P.J.: 07.865.56810001-14 -1. E.: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105- Siqueira Campos - CEP: 49075-460 - Aracaju 

Tais.: (79)3214-7781 /99998-0808 1 99128-1618 /99113-5053 
lusmed@uoi.com.br  I licita.lustned@gmatcom 



PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 

kr2caju/SE, 28'cle runkide 20,  

N 

PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS 

VALIDADE DA PROPOS1A:60 DIAS. 

LIS ED 
12 

TRANSFORMADOR 	2000, 	VA 	- 	descr(plo 	Auto 
transformador 	com 	alta 	eficléncla 	é 	super 
resistente.Transforma 110V OU 220V em 110V.possul 
sistema de moeda com adaptador -w que elimina o 
risco de choques. Seus alugues e tomadas seguem as 
normas de NBR 14136. 

UNO FORCE LINE 

M 

R$45400 

MONOS NOW 

R$450,03 

13 

TRANSFORMADOR 1.000 VA - auto transformador com 
alta eficléncla é super resistente. Trasforma 110V em 
220 V ou 220 V em 110 V . Possui sistema de conexa° 
com adaptador. '11" que elimina o rieso de choques 
elétricos e um sistema de alça para faillItar o transporia 
. seus alugues e tomadas seguem as normas da NBR 
14136. 

UNO FORCE UNE D$ nom R$ 400,00 

VALOR TOTAL: 
, 	..i 

 

RS 210moo 

ÁÂZWL.je 
Aracaju/SE, 28 deJunho de 2017. 

C.N.P.J.: 07.865.568/0001-14-!. E.: 27.113.492-5 
Rua Pernambuco, 1105 - Siqueira Campos - CEP: 49075-460 -Arecalu-S 

TON.: (79)3214-7781 1 99998-0808/ 99128-1618 /99113-5053 
E-mail: lusmed©uotcom.br  / licita.lusmed@gmatcom 



RD ELETROMÓVEIS LTDA 
CNN: 13.600.182/0001-83 

RUA RUY BARBOSA , 88 - CENTRO - SANTALUZ-BA 
TELEFONE: (75)3265-2262/ ema II: rdeletro.sta@hotmail.com  

COTAÇÃO PARA PREFEITURA DE SANTALUZ 

Z 22 DE JUNHO DE 2017 

DEMI IIND DESCRIÇÃO P.TINT TOTAL MARCAS 

1 und AR CONDICIONADO-Split 12.000 BTUs frio 220 
Wolts com funções swing, timer,controle 

R$ 1.635,00 R$ 1.638,00 

CONSUL 

remoto, display digital, função sleep, função de 
desmudificaçã, baixo ruido, painel 
eletrônico,controle de temperatura baixo nivel 
de ruído, rotulagem contendo, selo procel com 
classificação do inrnetro de eficiencia 
energetica. A nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia =Mima 
de 01 ( um ) ano. 

1 und 
AR CONplCIONADO-Spht 7.000 BTUs frio 220 
Wálts com função swing, timer, controle remate, 
display digital, função spleep, fonção de 
desumidificação, baixo ruldo,painel eletrônico, 
controle de temperatura baixo nivel de ruído, 
rotulagem cotendo,selo procel com classificação 
do inmetro de eficiencia energetica. A nome do 
produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia minima de 01 (um ) ano R$ 1.299,00 R$ 1.299,00 

LC 

t\ 

4‘. 
St.  

k 

1 und AR CONDICIONADO-split 9.000 BTUs frio 220 
Wolts com funções swing,firner,controle 
remote, display digital, função sleep, função 
dedesumidificação, baixo ruído, painel 
eletrônico, controle de temperatura baixo nivel 
de ruído, rotulagem cotendo, selo procel com 
classificação do inmetro de eficiencia 
energetica. A nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima 
de 01 ( um ) ano. R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 

CONSUL 

J 

. 
5 

, 	, 	• 
ire. 

5,44: 

d.-  ' i-  • °--"" 



und AR CONDICIONADO- split 18.000 BUTs frio 220 
Wolts com funções s‘ving, timer, controle remoto, 
display digital, função sleep, tição de 
desumidificação, baixo ruído, painel eletrônico, 
controle nde temperatura baixo nível de ruído, 
rotulagem cotendo, selo procel com classificação do 
innustro de eficiencia energetica. A nome do 
produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia mínima de 01 ( um ) ano. 

ti 

M1DEA 

R$ 2.585,00 R$ 	2.5135,00 

R$ 	 6.9/9,00 
Total 



RD ELETROMÓVEIS LTDA 
CNN: 13.600.182/0001-83 

RUA RUY BARBOSA , 88 CENTRO - SANTALUZ-BA 

COTAÇAO PARA PREFEITURA DE SANTALUZ 

SANTALUZ 22 DE JUNHO DE 2017 

QUAN UNI) DESCRIçA0 P.IINT TOTAL MARCAS 

1 

• 
• 

BEBEDOURO - Coluna com frequência de 6011z e 
notência de 105W; possui toneiras em polipropileno 
ittóxico, com fornecimento de água natural ou gelada, 
equipada, com compressor, tampa removível para 
limpezwe alça para tranporte, com saída de água 
independente e capacidade de 2,8 litros/horas ( gelada 

R$ 	710,00 RE 	710,00 1V1ASTERFRIO 

),-temperatura de agua gelada de 5°C a 15°C, suporta 
gálóes de até 20 LI', ( GARRAFÕES ), gabinete em aço 
Pintado branco e certifição de INMETRO, TIPO DE ÁGUA, 
natiral e gelada, certificação do Ulmeiro ncc12.1295, 

I BEBEDOURO COM COMPRESSOR- prática de alça R$ 	580,00 R$ 	580,00 COLORMAQ 

para transporte saída indepedente, tampa e 
pingadeira removíveis torneiras cromadas, 
capacidade 2,4161/h ( água gelada), consumo de 
energia 5,01 kwh /mês. Dimensões A41CM L27,5CM 
P32CM equipado com compressor fornecimento de 

1 

J 
4 	III 

una • FREEZER HORIZONTAL - com 2 portas balanceadas, 
alimentação 220w, capacidade para 484 litros, com 
gabinete interno confeccionado em aço galvanizado com 
proteção cromatizada e gabinete externo com pintura 
eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. 
Função, congelador, conservador extra-frio, puxadores 
anatômicos, porta balanceada pês com rodízios simples R$ 	2.420,00 R c' .  $ 	2.420,00 

	

(''q 	cN 
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' 
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1 UNd 
temperado, 
FOGÃO DE PISO- com 4 bocas, mec 	z, tampa de vidro 

puxador em aço e est 	;adores esmaltados.Possui 

1 prateleira fixa no forno, válvula de segurança no forno e 
classificação A em eficiecia energética na mesa e B no forno. 
Tipo de queimadores: 03 queimadores normais a 01 queimador 
familia. Potências: Queimador normal - 1,7 Icw; Queimador 

familia-  2 Icw; Queimador do forno - 2,2 lcw.Tipo de 
acendimento: Manual; Botões removíveis para limpeza.Vávula 
de segurança no forno: Capacidade 47,2 litros, pês altos: 

R$ 378,00 R$ 378,00 

CLARICE 

1 und FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO- com 2 bocas; Identificação 
do produt: A. gás chapa de aço galvanizado; Número de 
quimadores; 2 bocas ( 1 simples e I dupla) capacidade de 
forno ( lis ) 41; Cor grafite; Porta fria; Bandeja coletora de 
residias conteúdo da embalagem: I fogão com forno; 
Dimensões aproximadas do produto - crn (AXLXP) 
82,5X73X49; Peso aproximado do produto ( kg ) 31. 

R$ 920,00 920,00 

CLARICE 

I FOGÃO INDUSTRIAL A GAS COM FORNO 6 BOCAS - com 
chama dupla, forno, perfil 5 cm, grelhas removiveis 30x30, 
queimadores de ferro fundido 120 mm. registros industriais, 
estágios continues e cromados, estrutura desmontável, bandeja 
coletora de gordura, acabamento em pintura epoxi pó. 
Medidas aproximadas: 108286x80. Peso liquido aproximado: 

78kg 

R$ 1.650,00 R$ 1.550,00 

HORGTEL 

I 

44 

te, 

h-) 

.. 
d , 

FOGA° INDUSTRIAL COM FORNO- com 4 bocas, fogão a gás 
industrial com forno, perfil 6 cm, grelha de 30 x 30 cm, 
removíveis, queimadores com ficação através de encaixe, 
queimadores simples chama dupla 120 mm de feno fundido, 
registros industriais, estágio contínuos cromados, estrutura 
desmontável, bandeja coletora de gordura, acabamento em 
pintura apeai na cor preta, minero de queimadores: 4 simples  

dimens5es do produto (AxPx1 ): 800 x 860 x 760 mm. Peso: 

58 kg  

R$ 1.465,00 RE 1.465,00 

CLARICE 

fr 	N (Se 



UNI) CARRINHO - Em aço inox utilizado e 	"oitos ambientes, 
HOSPITAIS: pode ser usado para 	írtar medicamentos e 
matarias cirimicos. COZINHA: ele .J 6xece1ente para 
transportar alimentos e utensílios de culinária, facilidade na 
limpeza, não enferruja e sua estrutura não porosa, não altera a 
cor e sabor dos alimentos, ele também ê resistente a alta 
temperaturas suporta em média 200 kg, fabricado em aço 
Mcx tubo 25 x 25 mm 	ao 	e rodízios dz.:Mos com 

I und 
LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTCAO - confeccionado em 
aço inox, com copo inox capacidade para 4 litros, Com uma 
velocidade, mais função pulsar; Motor de alta rotação com 

R$ 836,00 R$ 536,00 

J.L COLOMBO 

potência de 1200w e de 1650w, atingindo 22.000 rpm e de 
38.000 rpm com o copo vazio, Desenlvido para resistir a 
impactos durante o processamento de produtos como gelo, 
polpa congelada, entre outros, Tensão Elétrica 220v, 
Potência Máxima 1200w, Consumo 1,2km/h, Dimensões (A 
XL X P): 55X23X20 cm, Peso líquido: 3,8 kg Peso Bruto: 
4,4 kg, Capacidade do copo. 4,0L Rotação Máxima: 
22.000rpm 

1 und, LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇAO - confeccionado 
em aço inox,com copo inox capacidade para 2 litros, Com 
uma,Velocidade, mais função pulsar; Motor de alta rotação, 
com potência de 1200w e de 1650w, abgindo 22.000rpm e 
do38.000rpm com o copo vazio, Desenvolvido para resistir 
a impactos durante o processamento de produtos como R$ 499,00 R$ 499,00 

J.L COLOMBO 

1 und  LIUVIL/111 0...41LAJIN - l4/1111 O VelUlAUclUC, (JULIVY parei tilandi 
gelo e alimentos mais duros com muita prabcidade, suas 
lâminas afiadas são integradas ao copo propocionando 
maior durabilidade e evitando vazamentos, função pulsar, 
oferecendo diversas possibilidades na hora de fazer 
sobremesas, bolos, tortas e até pães possui 

I UNI) VENTILADOR DE 1 	- número de pás: Material das 
pás: Aço; Ama de ventilação; 20 m2 ; Potência 130W; 
Baixo nível de ruldo; Adicionamento por dimmer: 3 
velocidade; chaves liga / desliga; Diâmetro 96 cm; 
Consumo de energia: 0,130 lcuilh; Peso 2,96 kg; Altura do 
ventilador montado: 33 cru; voltagem Bivolt 

R$ 168,00 R$ 188,00 

VENI7-DELTA 

1 
s.-tu 
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UNI) VENTILADOR DE PAREDE - com protetor Térmico; Diametzo: 
600 mm; Hélice 13" 3 Pás; Potência Watts- 140; Ama de 

R$ 224,00 R$ 

VENTI-DELTA 
--erzt'jTÓ> 

'.i 

, 

4. 

 

ventilação ne: 40; Varzão nffinin: 220; Rotação RPM: 1400; 
Frequência: 50/60; Tensão: 127/220 Monovolt; Consumo: 0.14; 
Peso k: 6.1; Embalagem: 52x27x53; Capacito': 127v Puí 220v 4 
uf 

224,00  

ci  

la 	— , , 



I VENTILADOR OSCILANTE - motor: 1/511P, Voltagem: Bwolt 
12001pm, Frequência: 50/60Hz, 

R$ 	210,00 R$ 	210,00 

BRITANIA 40CM 
COLUNA 

Vação: 220m3/min, Rotação: 
Hélicea: 3 ( Capacitores: IOUF/250VAC, Consumo. 180w 

injetada). Grade: Zincada ( removível ), Cor: preto, pedestal: 
Preto ( altura máxima 2,10 cm ), Peso Bruto: 7,00 kg 

GELADEIRA - I porta, possui sistema frost free, controle de 
temperatura, porta-latas para 6 unidades, porta-ovo e 
compartimento extra frio, compacte gaveta multiso , 
transparente. Controle externo, que facilita o ajuste da 
temperatura e evita abertura da porta, economizando energia, 
compartimento extra frio mantém a temperatura e umidade 
adeqáada jr"arearmazenamento, congelador com trava de 
segérança para evitar acidentes INFORMAÇÕES TENICAS: 
Refrigerador I porta, tipo de congelamento froat free, 
eficiência energética classe A. capacidade líquida de 
armazenamento 253 h no refrigerador, 47 ft no trazer, 
pratileiras de grade, laticínios, multiuso, diversos consumo de 
energia a ( menos 25% de consumo ),classificação de consumo 
( selo procel ), consumo mensal aproximado de energia 35,5 
kwh/mês ; dia 61,6cm, altura 153,9, prof. 69,Iem, volt. 220, 1 
ano de garantia a partir da data de entrega. 

R$ 	1.795,00 R$ 	1.795,00 

CONSUL 390k 

et 
-, 	.., 
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1 GELADEIRA -2 porta, frost free, com luz de LEI), 
compartimento extra frio, pratileira de vidro removivél. Com  
interface TOUCH e porta latas flex, amplo espaço de 
armazenamento, função DNER filtro de ar, responsável por 
eliminar odores fortes, inluminação de led e painel touch, 
INFORMAÇÕES TÉNICA: Capacidade do refrigerador 317 LT, 

R$ 	2.540,00 R$ 	2.540,00 

CONSUL 

capacidade do freezer 88 LT, armazenamento total 405 LT, 
altura I,75cm, largura 71,00cm, voltagem 220v, prof, 73,0cm, 
peso 82,00Icg, Selo procel , consumo de energia menos 25% de 
consumo, 1 manual de instrução.1 ano de garantia a partir da 
data de entrega. 

SANDUICHEIRA - Grui tamanho 6 hambúergueres; grelha os 2 
lados por igual ao mesmo tempo; placas antiderentes permitem 
que os altinentos não grudem; grelha inclinada que elimina a 
gordura dos alimentos conservando o sabor; formato inclinado 
para escorrer a gordura sem tirar o sabor; sistema de 
articulação que se adpta â espessura mdo alimento; inclui 
espátula e bandeja coletora; revestimento andiaderente; 
DIMENSÕES APROXIMADA- 18 X 38 X 38CM PESO 

11$ 	69,00 R$ 	69,00 

SEMP 

APROXEMAD04,21{G, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES, 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Luz - PILOTO 

I MICRO-ONDAS - Vem com 10 receitas pré - programadas, 

R$ 	399,00 R$ 	399,00 

MIDEA 
-- 	. 
: 	I 

“d 

função grill, três nível de potência, relógio, trava de segurança 
e painel digital em LCD, com SMART FOOD, que ajuda na 
preparação de diversas receitas, além da função gratinar, que 
vai deixar seus alimentos dourados e saborosos, além ser muito 
prático porta espalhadas e o acabamento em inox vai dar um 
toque de modernidade na sua cozinha INFORMAÇÕES 'FÉNICA 

O 3> 

e71. 
. 

- 381T. MAIERIAL - metal ( cavidade, capa externa) e plástico ( 
. 

-.... 	...,,,. 
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rERMÓ1VIETRO - Digital intrumento tipo espeto, para medição 
ie temperatuas em líquidos e sólidos perfuráveis, onde a haste 
:ernha total contato com a superfície a ser medoda; haste em 
iço inox com terminal pontiagudo; visor em creistal liquido; 

desligamento automático após 45 sensor haste à prova dágua; 
min sem operação; possui função HOLD, onde fixa o valor 
apresentado no visor, mesmo após o sensor ser retirado da 
substância; faixa de medição: -45°+230°C; RESOLUÇÃO: 0.1°C; 
EXATIDÃO: De - 20°C+80°  + - 1°C; De - 45°C - 19,9°C + 20fat:-
+2°C. Exatidão no restante da escala +-2,5 °C; TAMANHO DA 
HASTE: 127MM; ALIMENTAÇÃO: LR 44 X 1,5V; VIDA ÚTIL DE 
6.000 HORAS; TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO: - 10°C 

A + 50°C; PLICAÇÕES; LABORATÓRIOS, ALIMENTOS, 
R Mn^ 

BALANÇA- Eletrônica DP 15 ê desenvolvida para pesar e 
calcular de maneira rápida e precisa, swndo um aparelho 
eficiente e ideal para para o comércio como reustarantea, 

indústrias. Pode ser usada em energia docleiras,sorrterias e 
elétrica Como em feira livre com sua bateria interna, conta com 
tecla "tara" para a subreação da embalagem, totalizador do dia 
e Prato em aço inox, DIMENSÕES: 38 x 18 x 36cm, / capacidade 
x divisão; 15 x 5g. DISPLAY: duplo ( operador e cliente), alto 
brilho. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: fácil uso em pré - 
empacotamento com a funoria constante ( tecla " cons" ) SAIDA 
SERIAL: RS 232, COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM. 

BALANÇA - Digital indicada para pesar leite em balde, 
cordeiros, cabritos a campo e peixe em pesca esportiva e 

4. 

4 ... 
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profissional, CARACTERÍSTICA TÉNICA: capacidade 50 kg, 
precisão 20g, desligamento automático ( 60 segundos) 
indicador de bateria fraca, medidas kg, Lb, OzdUça de suporte 
, display digital, set, fita métrica de suporte, on/off, HOLD, 
TARE, gancho, trena 100cin, material da carcaça, liga metalica 

resistente 

“ki) 



CAFETEIRA ELÉT1UCA - Completa e de tamanho ideal, jarra 
com 1030m1 inquebrável de Mor que mantêm seu café 
aquecido por mais tempo, jarra térmica de inox para 16 à 24 
cafés que ficam quente por mais tempo graças á parede dupla 
que isola a temperatura do café, porta filtro removível; com 
abertura lateral para higiênização e acesso fácil para colocar o 
pá, botão liga/desliga com indicador luminoso, sistema corta-
pingo, permite servir o café antes do termino do preparo, 
colher dosadora para medir a quantidade corretamente, 

R$ 113,00 R$ 113,00 

BRITANIA 

indicador do nível de água para nunca errar a medida 
desligamento automático para poupar energia eletrica, número 
de certificação INMETRO IR,BR 12.0450 

, 
BATEDEIRA -Planetária com desingn moderno e elegante, é 
acompanhada pot três batedores, om para massa leves, outro 
que serve para Massas intermediárias e o filrimo para sovar 
massas mais pesadas, o duplo movimento dos batedores 
mistura as massas de maneira mais homogênea, garantindo 
resultadosperfeitos, as 08 velocidades são controlados por um 
botão giratório com cobertura soft rouch, que é mais 
ergonômico e Suave ao toque, a função soft star garante uma 
rotaCão mais lénta no inicio do ciclo, 1NFORMAÇOES TÉNICAS: 

WALITA 

cor inox, modelo planetária de luze SX84. MATERIAL: bacletors 
em aço inox, POTÊNCIA: 300 WATTS, CAPACIDADE DA 
TIGELA: 04 LT, CERTIFICAÇÃO DO 1NMETRO: 111,-BR 12, 
RECURSOS: velocidade 8, função turbo, tigelas 1, BATEDORES: 
01 em formato balão, para massas leves e aeração, 01 em 
formato folha para massa intermediária, 01 em formato de 
gancho para massas passadas, suporte para descanso, porta 
fio, trava de segurança, BASE: antiderrapante, ALIMENTAÇÃO: 
220 Volts, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,15 ICW/h, 
DIMENSÕES DO PRODUTO: 40 X31 X 22,5CM, SAC DO 
FORNECEDOR: 01 ano ( sendo os 03 primeiros meses de 
garantia legal e mais 09 meses de garantia especial concedida 
pelo fabricante, ITENS INCLUSOS: 01 batedeira, 03 batedores 
de matai, 01 tigela, 01 alimentaclor 

R$ 758,00 R$  758,00_  

1 

<3/49 0758.- 



BATEDEIRA - Profissional, e indicada para produção de 
coberturas, recheios, tortas, além de cremes, glacês, e pré - 
misturas, sua alta perfomance e robustez, com maior redimento 
na cozinha industrias em geral. EQUIPADA: com motor de 500w 
de potência e com sistema de variação continua de velocidade, 
cuba de aço Moa de 5 litros, estrutura em alumínio fundido, 
acompanha 03 batedores intercambinveis ( globo , raquete e 
gancho )POTÊNCIA: 500W, FREQUÊNCIA: 50-60Hz, 
VOLTAGEM: 220V, ALTURA: 420.00 MM, LARGURA: 23000 MM, 
PROFUNDIDADE: 380.00 min, CONSUMO: 0.501WV/h 
CAPACIDADE DO BOJO: 5 LT. 

R$ 	150,00 R$ 	150.00 

Total 
	

RE 	 14.194,00 



ORAR UND DESCRIÇÃO PAINT TOTAL MARCAS 
1 UND APARELHO DE DVD - Formato de leitura: 

Vídeo: Xvid, MPEG-1, MP4; Música: MP3, WMA, 
MC, LPCM foto: JPEG. Conecobes: Saídas de 
Wáeo Composto ( 1 ) Saídas de Audio: Digital 
CBaxial ( I ) e Analógica para audio ( I ) E 
ntrada: USE Frontal ( 1). Consumo em kw 
/h I OW. Voltagem 220w. Peso do produto: 9,5 
kg. Modelo: Entrada USE frontal 

1 
R$ 	138,00 R$ 	138,00 

MOND1AL 

UND CÂMERA DIGITAL- 10Mpx-Resolução de 10 a 
12,2 MP e zoomõpliCO de 3x. LCD de 2,5" 
tecnologia "face Detection". 

i UND CÂMERA DIGITAL - 16 Mpx, lentes 31 mm, 
zoom óptico 7 x LCDTouchscreen Amoled de 
3,7 transparência Instantânea com VVI-FI 

R$ 	28500 R$ 	285,00 

NIKON 

RD ELETROMÓVEIS LTDA 
CNPJ: 13.600.182/0001-83 

RUA RUY BARBOSA, 88- CENTRO - SANTALUZ-BA 

COTAÇÃO PARA PREFEITURA DE SANTALUZ 
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I UNI) CAIXA AMPLIFICADA-caixa de se 	tátil com 
alça/rodas paratransporte; Repn. 	2: Arquivos MP3 

dispositivos USB/ cartão SE); Rádio FM; Controle 

FRAIEM 

em 
remoto; Microfone sem fio; Frequência: VEIE 
Alimentação:9 volts; Entrada: auxiliar rádio Plug ( 
RCA ); Entrada: de audio frontal ( p2) Entrada: USE/ 
Cartão SD; Alto falante personalizado om LEI) 
atiandocom nível sonoro; Entrada: Microfone Pug ( 
PIO)' guitarra plug (p 10); Equalização de 
audiopessoal personalizado com LED; Alimentação; 
BIVOLT 100 -240 VAC ou bateria I2CC ( inclusa ); 
Pôtencia 200w EME; peso •I4 5 kg Garantia 6 meses; 
Acessórios inclusos: Microfone sem lio, cabo de 
força, controle remoto e manual do usuário. 
Dimensões da embalagem individual ( AxLxP ): 
760x360x380; Peso embalagem individual ( kg ): 
16,600 kg; Dimensões c/ ROD1NHA ( AxLx.P ): 695x 
285 x 319 MM; Dimensões s/ RODINHA ( ArldP ); 
630 x 	285x319 MM; 

R$ 1.078,00 R$ 1.078,00 

UNI) 1 de mesa; Lente:Fixa - Foco DATA SHOW - projetor 
Manual, F-N,1,44, Foco 16.7min, zoom 1.0 - 1.35 
digital:Compatibilidade da porta USB Type B: 
Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição USB ou 

/ 	 da uso como mouse externo compatibilidade 	porta 
USB Type A: Uma porta compatível com USB 1.1e 2.0 
para dispositivo USB ou exibição de câmera; 
Conecções: VGA ( Mini D-sub 15 pin ) x 1, Vídeo 
Composto ( 1 RCA ) x I , Svídeo ( Mine Din 4 pin ) x 
1, video componente (compartilhado com entrada 

I 

VGA ) x I, Audio (RCA) x I, USB tipo B x l( vídeo de 
computador), IHDM1; Voltagem: Bivolt; Peso:4,3 

k9; 

UNI) FUMADORA DIGITAL - com Slop para cartão de 
memória micro SD; Lente ICONICAMINOLTA; 
Conversão em formato Full 11D 1920x1080/60P 
(Salda) via HOM1; Mecanismo 11D Gigabrid 
Premiam; Sistema de navegação laser Touch com 

ZOOM; ZOOM comando de gravação e função 

--- ,..` 
0-  
2 "- 	
• 

7"..,ta) W2  

Digital de 800 x; Reprodução de índice; Display de 
LCD 2,r 16:9 Widescreen; Controle automático de 

7  •••-•1 
C••• o  iluminação do <Replay, Auto Ilund. láght; Data 

Battery; Botão Direct DVD Para uso de sharetation ( 
Opcional); Transferência em alta velocidade via USB 
2.0 
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1 UND MINE SISTFIN - com design exclusivo e inovador, 
possui CD Player; Relógio 12/24; Display com LED 
colorido; MidMs de reprodução: CD,CD-R/RW, CD 
MP3, unidade USB; potência RMS 16W; Conexões 
entrada USB e entrada de audio ( 3,5 mm); consumo 
30w; consumo em stand by<0,6w; cor preta; Relógio 
idiomas em português; Funções alarmes:alarrne com 
CD, Despertador com Rádio, Alarme USB; Visor LED; 
Controle de son; Menu de função; Mp3; tipo de 
caixas acústicas; sistema de altifalantes de graves; 
Amplificadores; sintona digital automática; entrada 
de PENDRIVER e entrada auxiliar para mp3 ou Ipod; 

R$ 360,00 R$ 360,00 

MOTOBRAS 

TI" 	I 	/M 	't 	• r 	t 	5/1 	.1 	h 1 	• 
I UND TV LCD 32 ( polegada )- Tv LCD 32 polegadas 

1366x768 com conversor digital integrado; painel 
com Vida útil de 50.000 horas e base giratória. 
Resolução: HDTV 1366 X 768; Conversor integrado: 
HDTV; conexões HDMI 3; Tela; Formato de tela; 
Wiclescieen: 16:9; Angulo de visão: 178 graus; Vida 
Mil do painel: 50.000 horas; Ajustes do formato de 
tela: sim; S'om: recursos de áudio: balanço, grave; 
agudo; surrouncl; redutor digital de ruído: sim; som 
suwound: sim; conexões: entradas: 01 AV; 03 UDMI 
01 Vídeo componete, 01 VGA-PC, 02 USB, 01 PC; 
Saída:501 AV. 01 fone de ouvido, Energia: 
Alimentar&volt upsumo aproximado de -9m R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 

AOC 

I 

.. 

r̀l 	Sr.v., 

TV' LCD 24 ( polegada )- contraste: 1000: 1; brilho: 
300 cd/ rn° ; frequência de Hz: 60 Hz; Auto falante 
intregado; Angulo de visão 170 0  ; consumo de 
energia: 35w; Dimensões do produto com base ( cm 
): Altura: 42,5 profundidade: 10,5 Largura: 61,6; 
Fonte de alimentação: Bivolt; Dimensões do produto 

61,60cm 

R$ 1.145,00 R$ 1.145,00 

AOC 

sem base: Altura: 38 cm largura: 
profundidade: 4,40 cm; idiomas do menu: Espanhol 
Inglês Português; peso 5,2 kg polegadas:24; 
Resolução máxima: 1920 x 1080 pisas: Tela anu 
reflexiva; cortesões de entrada: Audio RF 1152 VGA 
vídeo composto; conectividade para recurso 
multiniklia: USB 
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R$ 137,00 R$ 137,00 

TAIFF PRANCHA - D e cabelo, funções, digital íon pita, 45 
watts com tecnologia, sua emissão de tons, 
responsável pela eliminação de eletricidade estática 
acumulada no cabelo e fechamento das cutícula. 
USE CABELOS ÚMIDOS - não precisa esperar muito 
tempo após o banho para utilizar. FIO DE ALTA 
MOBILIDADE - Os fios com 2,9 metros de 
comprimento, fio giratório, bovolt com alça para 

depois do uso LCD - com pendurar o aparelho 
capacidadepara atingir até 220 graus de 
temperatura, digital ion seguro e longe de 
queimaduras a partir do visor LCD que informa a 
temperatura da prancha.CARACTERLSTICA GERAIS - 
DALSPLAY DIGITAL, CANHÃO EMISSOR DE ÍONS, 
INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA COM CONTROLE 
DE TEMPERATURA, CABO GIRATÓRIO E ALÇA 
PARA PENDURAR, CONSUMO ( ICSV/H ) 0045, 
PENTE LATERAL. 

1 TELEFONE - Com fio resistente, prático com design. 
moderno totalmente Brasileiro, possui tipos de 
companhia em 3 volumes ( alto, médio, e baixo) 
com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 2 teclas 
numéricas e 3 teclas funções (FLASH. MUTE, 
REDISCAR ), posições; mesa, parede, certificado 
ANATEL. Tamanho do fio 2 mt, pedo aproximado 380 
gr. Dim largura 22,5 cm, altura 16 cm, prof. 9 cm, 1 
ano de garantia. fritem inclusos; 1 telefone, 1 cordão 
de linha telefônica, 1 cordão espiralado, 1 manual do 
usuário. 

R$ 60,00 R$ 60,00 

NES 

t 

P. 

UNI) 1 SECADOR - Red com ion motor AC profissional e 5 
temperaturas, superpotente, emite 67 milhões de 
íons negativo por cru', que neutraliza a eletricidade 

R$ 275,00 R$ 275,00 

TAIFF 

estática e fecha as cuticulas dos fios. Produto leve e 
silencioso, possui cor metalizada 4 temperaturas e 
longas durabilidade, especificações ténica.Potência 
( w ) 1900w, comprimento do fio 1,80 mt, acessório 
1 bico direcionaclor de ar, cor vermelha, manual de 
instruções„ motor AC, garantia de 6 
meses.Dimensões; altura 9,00 cm, largura 21,00 cm, 
profundidade 21,00 cm, peso 897, GR. 

$ 

Á 

1--  5. 

Is 
 

I 

10 i  
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Total RE 1.501,00 



QUAN UNI) DESCRICAO P.UNT TOTAL MARCAS 

I und AR CONDICIONADO-Split 12.000 BTUs frio 
220 Wolts com funções swing, 

timer,controle remoto, display digital, 
função sleep, função de desmudificaçã, 

baixo ruído, painel eletrônico,controle de 
temperatura baixo nível de ruído, 

rotulagem contendo, selo procel com 
classificação do inmetro de eficiencia 

energetica. A nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia 

mínima de 01 ( um ) ano. 1.59900 1.599,00 

CONSUI 

i' 

t
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RUA LANDULFO ALVES, 114 

VALENTE-BAHIA (75)32632321 

CNP! 73.910.929/0001-21 

COTAÇÃO AR CONDICIONADO LOTEI 

ANTALUZ 22 DE JUNHO DE 2017 
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1 und 1 	,, 

AR CONDICIONADO-Split 7.000 BTUs frio 
220 Wolts com função swing, timer, controle 
remate, display digital, função spleep, fonção 

de desumidificação, baixo ruldo,painel 
eletrônico, controle de temperatura baixo 

nível de ruído, rotulagem cotendo,selo procel 
com classificação do inmetro de eficiencia 
energetica A nome do produto, dados do 

fabricante e tensão nominal. Garantia minima 
1.199,00 1.199,00 

LG 

de 01 (um) ano 

1 und AR CONDICIONADO-split 9.000 BTUs frio 
220 Wolts com funções s-wing,timer,controle 
remote, display digital, função sleep, função 

dedesurnidificação, baixo ruído, painel 
eletrônico, controle de temperatura baixo 
nivel de ruído, rotulagem cotendo, selo 

, procel com classificação do inmetro de 
eficiencia energetica. A nome do produto, 

dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia minima de 01 ( um ) ano. 

1.399,00 1.399,00 

CONSUL 

I und AR CONDICIONADO- split 18.000 BUTs frio 
220 Wolts com funções swing, Meter, 

controle remoto, display digital, função 
fução de desumidificação, baixo 

2399,00 2.399,00 

MIDEA 

i 	sleep, 
) 	ruído, painel eletrônico, controle de 

temperatura baixo nivel de ruído, 
rotulagem cotendo, selo procel com 

classificação do inmetro de eficiencia 
energetica. A nome do produto, dados do 

fabricante e tensão nominal. Garantia 
minima de 01 ( um ) ano. 

Total R$ 6.596,00- R$ 6.596,00 
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trio londulro Alvitt, 174 - Centro 
L CEP 48,890-000 VolenSe•BA 



QUAN UND DESCRIÇA0 P.UNT TOTAL MARCAS 

1 BEBEDOURO - Coluna com frequência de 60Hz e 
potência de 105W; possui toneiras em 
polipropileno atóxico, com fornecimento de água 
natural ou gelada, equipada, com compressor, 
tampa removível para limpeza e alça para 
tranporte, com saída de água independente e 
capacidade de 2,8 litros/horas ( gelada ), 

589,00 589,00 ESMALTEC 

,- 

I  73.910.5 
F IA V1A 	_ 
ELETR 

Rua Lun ulfo 
i_ CEP 48.899 

temperatura de água gelada de 5°C a 15°C, 
suporta galoes de até 20 LT, ( GARRAFÕES ), 
gabinete em aço pintado branco e certifição de 
INMETRO, TIPO DE ÁGUA, natural e gelada. 
certificação do inmetro ncc12.1295, RECURSOS:  
níveis de temperatura de água gelada 5°C á 15°C, 
TORNEIRAS: 02 em polipropileno atóxico, 01 
natural e 01 gelada, bandeja de água,CONSUMO 
APROXIMADO DE ENERGIA: 10Kw/h,  

\---SIS-  á:7 1 
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RUA LANDULFO ALVES, 114 

VALENTE-BAHIA (75)32632321 

CNRI 73.910.929/0001-21 

LICITAÇÃO ELETROELETRONICO LOTE II 

SANTALUZ 22 DE JUNHO DE 2017 



29/0001-21 
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Alvos, 114 • Consto 
D•000 • Valente-8A 
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13,0 KG. D1MENSÕF 41, PRODUTO: 27 X 94 X 
27CM, GARANTIA: .i. kno ( sendo os 03 primeiros 
meses de garantia legal mais 09 meses de 
garantia especial concedida pelo fabricante). 
FREQUÊNCIA 60 Ilz, com compressor 

• 

1 BEBEDOURO COM COMPRESSOR- prática de 
alça para transporte saída indepedente, tampa e 
pingadeira removíveis torneiras cromadas, 
capacidade 2,4161/M1 ( água gelada), consumo de 
energia 5,01 kwh /mês. Dimensões A41CM 
L27,5CM P32CM equipado com compressor, 
fornecimento de água natural e gelada frequência 
60HZ peso 8kg voltagem 127V OU 220V, torneira, 
vedante e turbulação em material atáxico eficiência 
energética 0,05KW/L acomoda garrafão de Ice 

499,00 999,00 COLOR1VULQ 

20/I de água, certificado pelo INMETRO garantia de 
lano 

1 und 	,. FREEZER HORIZONTAL - com 2 portas 
balanceadas, alimentação 220w, capacidade para 
484 litros, com gabinete interno confeccionado 
em aço galvanizado com proteção cromatizada e 
gabinete externo com pintura eletrostática a pê 
com alta resistência ã corrosão. Função, 

conservador extra-frio, puxadores congelador, 

2.399,00 2.399,00 

ESMALTEC 

anatômicos, porta balanceada pés com rodízios 
simples e reforçados, degelo manual,dreno de 
gelo frontal; Dimensões aprox.do  produto ( L x A 
x P): 135,4 X 93,6 X 65 cm; Temperatura: - 24°C a 

5°C. 

P 	...\ 

i" 
1'6 
0 

, 

1 UNd FOGÃO DE PISO- com 4 bocas, mesa inox, tampa 
de vidro temperado, puxador em aço e 
espalhadores esmaltados.Possui 1 prateleira fixa 
no forno, válvula de segurança no forno e 
classificação A em eficiêcia energética na mesa e 
13 no forno. Tipo de queimadores: 03 queimadores 
normais a 01 queimador famfiia. Potências: 

normal - 1,7 kw; Queimador familia- 2 
kw; Queimador do forno -2,2 kw.Tipo de 
acendimento: Manual; Botões removíveis para 
limpezaNavula de segurança no forno: 
Capacidade 47,2 litros, pés altos: 

F1. À

Queimador 

369,00 369,00 

.• 

"%et 

-e, 

' REALCE 

F73 910 

I 	 VIA 1'4  \ 

,, 
, 

„_„.." 

ut , 	ELETRO s  

Ruo Landulf4 

à 	a? 48.84 
! 



1 und FOGÃO INDUSTRIA" 	A FORNO- com 2 bocas; 
Identificação do prot../ A gás chapa de aço 
galvanizado; Número de quimadores; 2 bocas ( 1 
simples e 1 dupla) capacidade de forno ( lis ) 41; 
Cor grafite; Porta fria; Bandeja coletora de 
resídios conteúdo da embalagem: 1 fogão com 
forno; Dimensões aproximadas do produto - cm ( 
AXLXP) 82,5X73X49; Peso aproximado do 

599,00 

) 

599,00 

CRISTAL AÇO 

produto ( kg ) 31. 

1 FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS COM FORNO 6 
BOCAS - com chama dupla, forno, perfil 5 cm, 
grelhas removiveis 30x30, queimadores de feno 
fundido 120mm, registros industriais, estágios 
continuas e cromados, estrutura desmontável, 
bandeja coletora de gordura, acabamento em 
pintura epoxi pó. Medidas aproximadas: 
108x86x80. Peso liquido aproximado: 76kg 

1.499,00 1,499,00 

CRISTAL AÇO 

1 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO- com 4 bocas, 
fogão a gás industrial com forno, perfil 6 cm, 
gielha de 30 x 30 cm, removíveis, queimadores 
com Reação através de encaixe, queimadores 
simples chama dupla 120 mm de ferro fundido, 
registros industriais, estágio contínuos cromados, 
estrutura desmontável, bandeja coletora de 
gordura, acabamento em pintura epefai na cor 
preta, número de queimadores: 4 simples 
dimensões do produto (Ax PxL ); 800 x 860 x 
760 mm. Peso: 58 kg 

939,00 939,00 

CRISTAL AÇO 

n.. 

>1. 

1 UND CARRINHO - Em aço mox utilizado em muitos 
ambientes, HOSPITAIS: pode ser usado para 
transportar medicamentos e materias cirágicos, 
COZINHA: ele é execelente para transportar 
alimentos e utensílios de culinária, facilidade na \ça.“VC2--5, 
limpeza não enferruja e sua estrutura não porosa, 
não altera a cor e sabor dos alimentos, ele 
também é resistente a alta temperaturas, suporta 999,00 999,00  

PRO MAQ 

si ‘ 	C 
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em média 200 kg, h ' eido em aço inox, tubo 25 
x 25 mm, chapa 1 m.... à rodízios de inox com 
rodas de sihcone de 3, altura fixa 900mrn, 

4115  

acabamento escovado, CARRO ABERTO AS: 
CARRO LARGURA 3, CARRO COMPRIMENTO 3, 
CARRO BANDEIA 5. 

I und LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTÇAO - 
confeccionado em aço inox, com copo inox 
capacidade para 4 litros, Com uma velocidade, 

Motor de 	rotação com 

659,00 659,00 

VITHORY 

mais função pulsar; 	alta 
potência de 1200w e de 1650w, atingindo 22.000 
rpm e de 38.000 rpm com o copo vazio. Desenlvido 
para resistir a impactos durante o processamento 
de produtos como gelo, polpa congelada, entre 
outros, Tensão Elétrica 220v, Potência Máxima 
1200w, Consumo 1,2km/h, Dimensões (A X L X P): 
55X23X20 cm, Peso liquido: 3,8 kg Peso Bruto: 4,4 
kg, Capacidade do copo: 4,0L Rotação Máxima: 
122.000rpm 

und 	. LiOUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO - 
confeccionado em aço inox,com copo inox 
capacidade para 2 litros, Com uma velocidade, 

Motor de alta rotação com 

439,00 439,00 

VITHORY 

mais função pulsar; 
potência de 1200w e de 1650w, erigindo 22.000rpm 
e de 38.000rpm com o copo vazio, Desenvolvido 

durante o para resistir a impactos 	processamento 
de produtos como gelo, polpa congelada, entre 
outros, tensão Elétrica 220v, P otência Máxima 
1200w, consumo 1,2kw/h, Dimensões ( A X L X P): 

líquido; 2745 kg, Peso Bruto:4,4 55x23x20cm,Peso 
kg, Capacidade do copo: 2,0L, Rotação 
Máxima:18.000rpm 

se 

1 und LIQUIDIFICADOR - Com 3 velocidade, 800W para 
triturar gelo e alimentos mais duros com muita 

lâminas afiadas são integradas ao 

139,00 139,00 

WALITA 

praticidade suas 
copo propocionando maior durabilidade e evitando 
vazamentos, função pulsar, oferecendo diversas 
possibilidades na hora de fazer sobremesas, bolos, 
tortas 	até 	possui anfiderrapantes e 	pães, 

t" 
\ 

1 VENTILADOR DE TETO - número de pás: Material 
das pás: Aço; Area de ventilação; 20 m2 ; Potência 

130W; Baixo nível de ruído; Adicionamento por 
3 	 chaves liga / desliga; dimmer: 	velocidade; 

1 '3Q nn 1 RA _00 

ARGE 

G 

UND 

Diâmetro 96 cm; Consumo de energia: 0,130 
kw/h; Peso 2,96 kg; Altura do ventilador montado: 
33 cm; voltagem Bivolt 
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1 UND VENTILADOR DE P/ 	3- com protetor ARGE 

Térmico; Diametro: ;,A) mm; Hélice 18" 3 Pás; 
Potência Watts: 140; Area de ventilação ms: 40; 
Varzão ms/min: 220; Rotação RPM: 1400; 
Frequência: 50/60; Tensão: 127/220 Monovolt; 
Consumo: 0.14; Peso k: 5.1; Embalagem: 
52x27x52; Capacitar: 127v Ruí 220v 4 uf 

169,00 169,00 

VENTILADOR OSCILANTE - motor: I/5HP, MONDIAL 

Voltagem: Bivolt Vação: 220m3/min, Rotação: 
1200rpm, Frequência: 50/60Hz, Capacitares: 
IOUF/250VAC, Consumo: 180w Hélicea: 3 ( 
injetada), Grade: Zimcada ( removível ). Cor: 
preto, pedestal: Preto ( altura máxima 2,10 cm), 
Peso Bruto: 7,00 kg 

169,00 169,00 
CONSUL GELADEIRA - 1 porta, possui sistema frost free. 

controle de temperatura, porta-latas para 6 
unidades, porta-ovo e compartimento extra frio, 
compacta, gaveta multiso , transparente. Controle 
externo, que facilita o ajuste da temperatura e 
evita abertura da porta, economizando energia, 
compartimento extra frio mantém a temperatura e 
umidade adequada para armazenamento, 
congelador com trava de segurança para evitar 
abidentes, INFORMAÇÕES SUGAS: 
Refrigerador 1 porta, tipo de congelamento frost 
free, eficiência energética classe A, capacidade 
liquida de armazenamento 253 It no refrigerador, 
47 lt no frezer, pratileiras de grade, laticínios, 
multiuso, diversos, consumo de energia a ( 
menos 25% de consumo ),classificação de 
consumo ( selo procel), consumo mensal 

de energia 35 5 kwh/mês, dim. aproximado 
61,6cm, altura 153,9, prof. 69,1crn, volt. 220, I ano 
de garantia a partir da data de entrega. 
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1 GELADEIRA -2 por + 	á free, com luz de LEI), 
compartimento exti- -fio, pratileira de vidro 
removivél. Com  interface TOUCH e porta latas 
flex, amplo espaço de armazenamento, função 
TIMER filtro de ar, responsável por eliminar 
odores fortes, inluminação de led e painel touch, 
INFORMAÇÕES TÉNICA: Capacidade do 
refrigerador 317 LT, capacidade do freezer 88 LT, 
armazenamento total 405 LT, altura 1,75cm, 
largura 71,00cm1  voltagem 220v, prof, 73,0cm, 

82,00kg, Selo procel consumo de energia peso 	 , 

1.699,00 1.699,00 

CONSUL 

menos 25% de consumo, 1 manual de instrução.1 
ano de garantia a partir da data de entrega. 

1 SANDUICHEIRA - Grill tamanho 6 
harnbúergueres; grelha os 2 lados por igual ao 
mesmo tempo; placas antiderentes permitem que 
os alimentos não grudem; grelha inclinada que 
elimina a gordura dos alimentos conservando o 
sabor; formato inclinado para escorrer a gordura 
sem tirar o sabor; sistema de articulação que se 
adpta à espessura mdo alimento; inclui espátula e 
bandeja coletora; revestimento andiaderente; 
DIMENSÕES APROXIMADA- 18 X 38 X 38CM, 
PESO APROXIMAD04,2KG, GARANTIA DO 

12 MESES, INFORMAÇÕES 
59,00 59,00 

AMVOX 

FORNECEDOR 
ADICIONAIS LUZ - PILOTO 
MICRO-ONDAS - Vem com 10 receitas pré - 
programadas, função grill, três nível de potência, 
relógio, trava de segurança e painel digital em 
LCD, com SMART FOOD, que ajuda na 
preparação de diversas receitas, além da função 
gratinar, que vai deixar seus alimentos dourados 
e saborosos, além ser muito prático, porta 
espalhadas e o acabamento em inox vai dar um 
toque de modernidade na sua cozinha 
INFORMAÇÕES TÉNICA - 38LT, MATERIAL - 

 metal ( cavidade, capa externa ) e plástico (  

porta/painel ) CERTIFICADO DO INMETRO - BRP 
233252, RECURSOS -10 receitas pré - 

- 
4) 

 ia. 

569,00 569,00 

ELECTROLUX . 
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É- 

1 

Ai IV) 

1  

ki 
1.1.1.../ 

'ti 
\ç.A.j. 	'`...' O g; programadas, Carne, Molda, Arroz, Peixe, 

Legumes, Sopa, Suflê, Pudim Bolo de Omelete, 
Caneca, Pipoca, Brigadeiro, Caneca. TECLAS - 
pré- programadas ( pipoca, brigadeiro, caneca) 
rirenntirarritn - (Carne bovina. franao, prato 
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pronto) GRAMAR 411U- Jeito. ADIAR - 
preparo, Teclas de 1....Jgramação rápida: +5 min; 
+1 min; +30 seg; +/-; INICIAR; PAUSAR 
/CANCELAR; POTÊNCIA E RELÓGIO-
PROGRAMAS EXTRAS-FUNÇÃO GRAT1NAR; 
FUNÇÃO ADIAR, GRA71NAR-PREPARO, MENU 
DESCONGELAR, função grill, níveis de potência 
03, prato giratório, relógio, trava de seguranca 
esta função é ativada sempre que o micro-ondas 
ficar inativo por mais de 60 segundos, para 
destravar o produto, deve abrir e fechar a porta, 
PAINEL - digital, LCD, CONSUMO APROXIMADO 
DE ENERGIA -220 Volts, consumo de energia 
1500W, Peso aproximado, 17kg, DIMENSÕES DO 
PRODURO- Largura 55,3cm, Altura 31,1cm, 
Profundidade 46,7cm, DIÂMENTRO DO PRATO-
32,5CM, GARAITI1A-01 Ano ( 3 meses de garantia 
legal e mais 9 meses de garantia especial 
concedida pelo fabricante. 
TERMÔMETRO - Digital intrumento tipo espeto, 
para medição de temperatuas em líquidos e 
sólidos perfuráveis, onde a haste temha total 
contato com a superfície a ser medoda; haste em 
aço inox com terminal pontiagudo; visor em 
creistál líquido; sensor haste à prova dágua; 
desligamento automático após 45 min sem 
operação; possui função HOLD, onde fixa o valor 
apresentado no visor, mesmo após o sensor ser 
retirado da substância; faixa de medição: - 
45°+230°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; FIATIDÃO: De - 
20 C+80 + - 1°C; De - 46°C - I9,9°C + 200°C:-
+2°C. Exatidão no restante da escala +-2,5 °C; 
TAMANHO DA HASTE: I27MM; ALIMENTAÇÃO: 
LR 44 X 1,6V; VIDA ÚTIL DE 6.000 HORAS; 
TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO: - 10°C A 
+ 50°C; PLICAÇÔES; LABORATÓRIOS, 
ALIMENTOS, PROCESSOS, AQUECIMENTO, 
REFREGERAÇÃO, INDUSTRIAL, stif• 

o 4 

0 
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39,00 39,00 
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BALANÇA - Eletrôn.; 	15 ê desenvolvida para 
pesar e calcular de ii,aneira rápida e precisa, 
swrido um aparelho eficiente e ideal para para o 

499,00 499,00 

ELGIN 

comércio como reustarantea, doceiras, sondarias 
e indústrias. Pode ser usada em energia elétrica 
como em feira livre com sua bateria interna, conta 
com tecla "tara" para a subreação da embalagem, 
totalizador do dia e prato em aço inox, 
DIMENSÕES: 38 x 18 x 36cm, / capacidade x 
divisão; 15 x 5g, DISPLAY: duplo ( operador e 
cliente), alto brilho. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS: fácil uso em pré - empacotamento 
com a funçõa constante ( tecla " cons" ) SAÍDA 
SERIAL: RS 232, COM CHAVE SELETORA DE 
VOLTAGEM. 

BALANÇA - Digital indicada para pesar leite em 
balde, cordeiros, cabritos a campo e peixe em 
pesca esportiva e profissional, CARACTERÍSTICA 
TÉNICA: capacidade 50 kg, precisão 20g, 
desligamento automático ( 60 segundos), 
indicador de bateria fraca, medidas kg, Lb, 
Oz.Alça de suporte, clisplay digital, set, fita 
métrica de suporte, on/off, HOLD, TARE, gancho, 
trena 100cm, material da carcaça, liga metalica 
resistente 

528,00 

ELGIN 

528,00 
CAFETEIRA ELÉTRICA - Completa e de tamanho 
ideal, jarra com 1030ml inquebrável de inox que 
mantém seu café aquecido por mais tempo, jarra 

99,00 

égua para nunca errar a medida desligamento  

99,00 

ARNO 

'? -‘----S\ 

térmica de inox para 16 à 24 cafés que ficam 
quente por mais tempo graças à parede dupla 
que isola a temperatura do café, porta filtro 
removível; com abertura lateral para higiênização 
e acesso fácil para colocar o pó, botão 
liga/desliga com indicador luminoso, sistema 
corta-pingo, permite servir o café antes do 
termino do preparo, colher dosadora para medir 
a quantidade corretamente, indicador do nível de 

automático para poupar energia eletrica, número 
de certificação INMETRO ULBR 12.0450 
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ARNO 
BATEDEIRA - Plane* 	orn desingn moderno e 

elegante, ê acompai,..ada por três batedores, cm 
para massa leves, outro que serve para massas 
intermediárias e o úlrimo para sovar massas mais 
pesadas, o duplo movimento dos batedores 
mistura as massas de maneira mais homogênea, 
garantindo resultados perfeitos, as 08 
velocidades são controlados por um botão 
giratório com cobertura soft rouch, que é mais 
ergonômico e suave ao toque, a função soft star 
garante uma rotação mais lenta no início do ciclo, 
INFORMAÇOES 'FÉNICAS: cor Mor, modelo 
planetária deluxe 5X84, MATERIAL: badetors em 
aço inox, POTÊNCIA: 300 WATIS, CAPACIDADE 
DA TIGELA: 04 LT, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: 
UL-BR 12, RECURSOS: velocidade 8, função turbo, 
tigelas 1. BATEDORES: 01 em formato balão, para 
massas leves e aeração, 01 em formato folha para 
massa intermediária, 01 em formato de gancho 
para massas pessadas, suporte para descanso, 
porta fio, trava de segurança, BASE: 
antiderrapante, ALIMENTAÇÃO: 220 Volts, 
CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 0,16 
KW/h, DIMENSÕES DO PRODUTO: 40 X 31 X 
22,6CM, SAC DO FORNECEDOR: 01 ano ( sendo 
os 03 primeiros meses de garantia legal e mais 09 
meses de garantia especial concedida pelo 
fabricante, ITENS INCLUSOS: 01 batedeira, 03 
batedores de matai, 01 tigela 01 alimentador 	379,00 

BATEDEIRA - Profissional, é indicada para 
produção de coberturas, recheios, tortas, elêm 
de cremes, glacês, e pré - misturas, sua alta 
perfomance e robustez, com maior reclimento na 
cozinha industrias em geral, EQUIPADA: com 

motor de 500w de potência e com sistema de 
variação contínua de velocidade, cuba de aço 
inox de 5 litros, estrutura em alumínio fundido, 
acompanha 03 batedores intercambiáiveis ( globo 
,raquete e gancho )POTÊNCIA: 500W, 
FREQUÊNCIA: 50-60Hz, VOLTAGEM: 220V, 
ALTURA: 420.00 MM, LARGURA: 230.00 MM, 
PROFUNDIDADE: 380.00 mm, CONSUMO 
0.501CVV/h, CAPACIDADE DO BOJO: 5 LT. 

539,00 

ARNO 

MC 

- 	•• 
\\-cb  
\ 

‘1/4.2y5m1r 
539,00 

• 

379,00 

15.375,00 15.375,00 
TOTAL 
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FLAVIAN e Mei IS E 

ELETR 	 S LTOA 

Ruo londulfo Alvas, 114 • Centro 

CEP. 411.890-000 - Valeete-RA 

FL.114,14~0 
RUA LANDULFO ALVES, 114 

VALENTE-BANIA (75)32632321 

CNPJ 73.910.929/0001-21  

COTAÇÃO TVS, APARELHO DE DVD ETC LOTE III 

SANTALUZ 22 DE JUNHO DE 2017 
MARCAS 

UND DESCRICAO P.IINT TOTAL 

AMVOX 
UND APARELHO DE DVD - Formato de leitura: 

Vídeo: Xvid, MPEG-1, MN; Música: MP3, 

WMA, AAC, LPCM foto: JPEG. Conecções: 
Saldas de Vídeo Composto ( 1 ) Saídas de 

99,00 99,00 
SONY 

Audio: Digital Coaxial ( 1 ) e Analógica para 
audio ( 1 ) E ntrada: USB Frontal ( 1). 
Consumo em kw /hl0W. Voltagem 220w. 
Peso do produto: 9,5 kg. Modelo: Entrada 

USB frontal 
UNO CÂMERA DIGITAL- 10Mpx-Resolução de 10 

a 12,2 MI' e zoomoptico de 3x. LCD de 2,5" 
tecnologia "face Detection". 339,00 339,00 

SONY 
UNO CÂMERA DIGITAL - 16 Mpx, lentes 31 nua, 

zoom óptico 7 x LCDTouchscreen Amoled 
de 3,7 transparência Instantânea com WI-FI 499,00 499,00 
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FLAVIAN 
FIM 

MówEIS E 
EST OS LEOA 

Ruo Lanclulio A vos, 114 • Centro 
CEP. 48.840-000 - Volante-BA , _ 

1 UNI) CA= AMPLIFICADA-caixa de 	wrtátil com 
alça/rodas paratransporte; Rep. 	iu-z: Arquivos 

MP3 	dispositivos USB/ cartão SI) . Rádio FM; em 

599,00 599,00 

tAHM 

) 

Controle remoto; Microfone sem fio; Frequência, 
VIII' Alimentação:9 volts; Entrada: auxiliar rádio 
Plug ( RCA); Entrada: de audio frontal ( p2 ) 
Entrada: USB/ Cartão SD, Alto falante 
personalizado om LED atiandocom nível sonoro; 
Entrada: Microfone Pug ( p 10)/ guitarra plug 
(p10); Equalização de áudiopessoal 
personalizado com LED; Alimentação; BIVOLT 
100 — 240 VAC ou bateria 12CC ( inclusa ); 
Pâtencia 200w RMS; peso :14,5 kg Garantia 6 
meses; Acessórios inclusos: Microfone sem fio, 
cabo de força, controle remoto e manual do 
usuário. Dimensões da embalagem individual ( 
AxIstcP  ): 760x360x3130; Peso embalagem 
individual ( kg ): 16,600 kg; Dimensões c/ 
RODINHA ( Av1.7P ): 695 x 285 x 319 MM; 
Dimensões s/ RODINHA ( AziailD  ): 630 x 
285x319 MM; 

UNI) 1 DATA SHOW - projetor de mesa; Lente:Fixa - 
Foco Manual, F-N,1,44, Foco 16.7mm, zoom 1.0 - 
1.35 digitafiCompatibilidade da porta USB Type 
B: Compatível com USB 1.1 e 2.0 para exibição 
USB ou uso como mouse externo / 
compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta 
compatível com USB 1.1e 2.0 para dispositivo 
USB ou exibição de câmera; Conecções: VGA ( 
Mini D-sub 15 pixt ) x 1, Vídeo Composto ( 1 RCA 

Din 4 	1, vídeo 

2.999,00 2.999,00 

EPSON 

) x 1 , Svídeo ( Mine 	pin ) x 
componente ( compartilhado com entrada VGA ) 

1, Audio 	x I, USB tipo B x 1 ( vídeo de x 	(RCA) 
computador), 111DMI; Voltagem: Bivolt; Peso:4,3 
kg; 

UNI) 1 DIGITAL com Slop 	cartão de FUMADORA 	- 	para EPSON 

memória micro SI); Lente KONICA MINOLTA; 

II 
-te 
At 

e. 

dr• 

Conversão em formato Full RD 1920x1080/60P 
(Salda) via HDMI; Mecanismo HD Gigabrid 
Premiam; Sistema de navegação laser Touch com 
comando de gravação e função ZOOM; ZOONI 

de LCD 2,7" 16:9 Widescreen; Controle 
automático de iluminação do display, Auto Ilumi. 
Light; Data Battery; Botão Direct DVD Para uso de 

 

sharetation ( Opcional ); Transferência em alta 
velocidade via USB 2.0 

Digital de 800 x; Reprodução de índice; Display  

k_xvi. 	.. 
\ 	/11 

st„,k3111,,.5>d  ...,_ 
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ÓM S E 
LTDA 

FLAVIA 
ELETRO 

Ruo landulfo Alvo 	14 - Centro 
CE? 48140-000 Valente ,  BA 

I UNI) 	MINE SISTEM - com design evo': 	: e inovador, 
possui CD Mayer; Relógio 12A 	Amplay com 
LEI) colorido; Midãs de reprodução: CD,CD-
R/RW, CD MP3, unidade USEI; potência RMS 15W; 
Conexões entrada USE e entrada de audio ( 3 5 

GIASONIC 

mm); consumo 30w; consumo em stand by<0,5w; 
cor preta; Relógio idiomas em português; 
Funções alarmes:alarme com CD. Despertador 
com Rádio, Alarme USB; Visor LED; Controle de 
son; Menu de função; Mp3; tipo de caixas 
acústicas; sistema de altifalantes de graves; 
Amplificadores; sintôna digital automática; 
entrada de PENDRIVER e entrada auxiliar para 
mp3 ou Ipod; Display/Monitor; Conteúdo da 
embalagem; Acessórios incluidos: Cabo de 
alimentação CA, antena FM, Manual do usuário, 
controle Remoto de 21 teclas; Voltagem Bivolt 639,00 639,00 

1 UNI) 	TV LCD 32 ( polegada )- Tv LCD 32 polegadas AOC 
.1366x768 com conversor digital integrado; painel 
com vida útil de 50.000 horas e base giratória. 
Resolução: HDTV 1366 X 768; Conversar 
integrado: HDTV; conexões HDMI 3; Tela; 
Formato de tela; Widescreen: 16:9; Ângulo de 
visão: 178 graus; Vida útil do painel: 50.000 
horas; Ajustes do formato de tela: sim; som: 
recursos de audio: balanço, grave; agudo; 
surround; redutor digital de ruído: sim; som 
surround: sim; conexões: entradas: 01 AV; 03 
HDMI 01 Video componete, 01 VGA-PC, 02 USB, 

;01 PC; Saídas:01 AV, 01 fone de ouvido, Energia: 
Alimentação: Bivolt; consumo aproximado de 
energia: 120 Watts: peso aproximado: peso do 
produto sem base: 9,85 kg; Dimensões 
aproximadas; Dimensões do produto sem base: ( 
L x A x P); 79,60 X 57,70 X 23cm; Dimensões da 
embalagem: (L x A x P ); 98 X 57 X 17,50 CM; 
Funções: relógio: data/horas; 1.199,00 1.199,00 

* 
Me 

TV LCD 24 ( polegada )- contraste: 1000:1; 
brilho: 300 cd/ nt,' ; frequência de Hz: 60 Hz; Auto 
falante intregado; Angulo de visão 170 o ; 
consumo de energia: 35w; Dimensões do 
produto com base ( cm ): Altura: 42,5 
profundidade: 10,5 Largura: 61,6; Fonte de 
alimentação: Bivolt; Dimensões do produto sem 
base: Altura: 38 cm largura: 61,60cm 

LG 

plir."3-nrit 

42 

‘:. ": 4 

..,,, profundidade: 4,40 cm; idiomas do menu: 
Espanhol Inglês Português; peso 5,2 kg 
polegadas:24; Resolução máxima: 1920 x 1080 
pixeLs: Tela ardi reflexiva; conesões de entrada: 

44- 

Audio RF USB VGA vídeo composto; 
conectividade para recurso multirnidia; USB 

839.00 839.00 
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I PRANCHA - De cabelo baças 	dal ion plus, 
45 watts com tecnologia, sua e.. .6ão de ions, 
responsável pela eliminação de eletricidade 
estática acumulada no cabelo e fechamento das 
cuticulas. USE CABELOS ÚMIDOS - não precisa 
esperar muito tempo após o banho para utilizar. 
BODE ALTA MOBILIDADE - Os fios com 2,9 
metros de comprimento, fio giratório, bovolt com 
alça para pendurar o aparelho depois do uso. 
LCD - com capacidadepara atingir até 220 graus 

99,00 99,00 

AIFF 

) 

de temperatura, digital ion seguro e longe de 
queimaduras a partir do visor LCD que informa a 
temperatura da prancha.CARACTERISTICA 
GERAIS - DALSPLAY DIGITAS CANHÃO EMISSOR 
DE ÍONS, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA COM 
CONTROLE DE TEMPERATURA, CABO 
GIRATÓRIO E ALÇA PARA PENDURAR, 
CONSUMO ( KW/H ) 0,045, PENTE LATERAL. 

1 TELEFONE - Com fio resistente, prático com 
design, moderno totalmente Brasileiro, possui 
tipos de companhia em 3 volumes ( alto, médio, e 

15 teclas 

39,00 39,00 

INTELBRAS 

baixo) com 2-timbres, teclado com 
sendo 2 teclas numéricas e 3 teclas funções ( 
FLASH, MOTE, REDISCAR ), posições; mesa, 
parede, ceqificado ANATES Tamanho do fio 2 
mt, pedo aproximado 380 gr. Dim largura 22,5 
cm, altura 16 cm, prof. 9 cm, 1 ano de garantia. 
Intens inclusos; 1 telefone, 1 cordão de linha 
telefônica, 1 cordão espiralado. I manual do 
usuário. 

129,01 

# 
-0 e. 

L\cif• ri: 

UND 

fiet••
i... 

SECADOR - Red com lon motor AC profissional e 
5 temperaturas, superpotente, emite 67 milhões 
de loas negativo por cm', que neutraliza a 
eletricidade estática e fecha as cuticulas dos fios. 
Produto leve e silencioso, possui cor metalizada 
4 temperaturas e longas durabilidade, 

comprimento do fio 1,80 Int, acessório 1 bico 
clirecionador de ar, cor vermelha, manual de 
instruções„motor AC, garantia de 6 
meses.Dirnensões; altura 9,00 cm, largura 21,00 
cm, profundidade 21,00 Gim, peso 897, GR. 

especificações ténica.Potência ( •v ) 1900w,  

129,00 129,00 

TAIFF 

cd,IL; 'I 
4 	t'.7 'I• 

— 

.Cr,A1 	r \ 
is.c..,12......--/ 

Total 

R 9.978,00 	- 	9.478,00 
- 



    

CAMARA MUNICiPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

NENfp-i);\  

e VISTO t; 

PORTARIA N° 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 

"Dispõe sobre a Comissão de 
Pregoeiro e sua equipe de apoio para 
atender as necessidades de aquisição de 
bens e/ou serviços comum, do interesse 
publico". 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições de acordo com a lei orgânica do 
município e considerando o disposto no art.3° inciso IV e § 1" na Lei lbi° 10.520, de 
17/07/2002. 

RESOLVE: 

Art. E' Designar os servidores abaixo para, sob presidência do primeiro, 
integrarem, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da presente data, a Comisso 
Permanente de Pregoeiro e Equipe de Apoio desta Camara: 

George Fredmani dos S. Silva (Pregoeiro) 
Queila dos Santos Lima (Presidente) 

3nMarcio Rogério do Nascimento (Membro) 
4" Marinalva de Almeida C. Santana (Membro) 

Art. 20  - Esia comissão fica encarregada de receber, julgar c emitir parecer em 
propostas de pregão dessa Prefeitura para compra de materiais c serviços de interesse do 
município. 

Art. 3' - Art. 2' - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, com efeito, a partir de 04 de Janeiro 2018. 

Art. 40  - Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ, 
ESTADO FEDERADO DA BAH LA, EM 02 DE JANEIRO DE 2018. 

PRE IDEN'EE 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ: 13.227.459/0001-74 

Parecer: 

O Pregoeiro desta Casa, Sr. George Frédman dos Santos Silva 

solicitou a esta Assessoria Jurídica parecer acerca da Legalidade do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Presencial n° 04/2018, para a aquisição de equipamentos de informática, 

copa/cozinha e ar condicionado. Sendo nossas considerações: 

O Edital foi legitimo e técnico, oportunizando aos interessados 

franca participação, não sendo alvo impugnações e/ou pedido de esclarecimentos, inclusive já 

fora apreciado pelo parecerista assinante. 

A sessão transcorreu normalmente e o único licitante 

vencedor apresentou proposta vantajosa para administração, com o atendimento às suas 

necessidades. De igual modo, não, houve recursos. 

Dessarte, entende o Assessor subscritor que o certame sub 

examine apresenta-se formal e materialmente perfeito, estando apto â convocação do licitante 

vencedor para a adjudicação, homologação e, após, a assinatura/formalização do contrato 

respectivo. 

É o parecer, s.m.j. 

Santaluz, 20 de março de 2018. 

Élido Ernesto Zeyes Júnior 
Oab/136 15.506 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
CNPJ: 13.227.459/0001-74 

Parecer: 

O Pregoeiro desta Casa, Sr. George Frédman dos Santos Silva 

solicitou a esta Assessoria Jurídica parecer acerca da Legalidade tocante ao Edital do Pregão 

Presencial n°  04/2018, para a aquisição de equipamentos de informática, copa/cozinha e ar 

condicionado. Sendo nossas considerações: 

Ponderação prefaciai: 

Preambularmente há de se aferir se a modalidade licitatoria adotada 

está sob o pálio legal. 

Como de conhecimento geral, o Pregão consiste na modalidade de 

licitação instituída pela Lei n°10520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito 

da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos via edital. 

Nessa toada, foi aprumada a decisão do Pregoeiro em "optar" pela 

modalidade sub examine, eis que seu objeto é aquisição de equipamentos de informática, 

copa/cozinha e ar condicionado, de fácil análise qualitativa. 

È o que apregoa, inclusive, a Orientação Normativa n° 54 da AGU, 

de 25/04/2014, primeira parte: 

"Compete ao agente ou setor técnico da Administração declarar que o objeto 

Hebetado ê de natureza comum para efeito de utilização da modalidade pregão 

e definir se o objeto corresponde...". 



Perlustrando o script editalicio, constatamos que o Pregoeiro, outra 

vez cumpriu os atos inerentes ao procedimento, em observância a Legislação pertinente, 

especialmente às Leis n° 10.520/02 e n°8.666/93.  

Conclusão: 

Assim, o edital é formal e materialmente perfeito e por isso opinamos 

por sua regularidade, encontrando-se apto para gerar os efeitos fáticos e legais pretendidos. 

É o parecer, s.m.j. 

Santaluz, 05 de março de 2018. 

Elido Ernesto eyes Júnior 
Oab/Ba 15.506 
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TERMO DE AUTUACÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°00412018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2018 

Aos 05 (cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, com base na Lei 10.520 e subsidiariamente a Lei 

8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei 8.883/94, foi autuado e registrado pelo Pregoeiro o Processo de Pregão Presencial 

n° 004/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR 

CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

Na qualidade de Pregoeiro, e por ordem do Presidente Legislativo, eu George Fradman dos S. Silva, lavrei e 

subscrevi o presente termo. 

Fonte de Recurso: 

UNIDADE -11.01 - CÁMARA MUNICIPAL 
AÇÃO - 1101 
ELEMENTO DE DESPESA - 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 
FONTE: 01 

Santaluz, 05 de março de 2018. 
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EDITAL DE PREGÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01412018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2018 

PREAMBULO: 

O Presidente Legislativo da Câmara Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, por intermédio do Pregoeiro, designado 

pela Portaria n°004/2018, considerando o que consta dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2018, torna público 

que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, conforme condições e especificações constantes nos Anexos deste 

Edital. Data de abertura prevista para o dia 20 de mamo de 2018 às 111100min (horário local) no Setor de Licitação instalado 

na Câmara Municipal de Santaluz.  

Observação: No caso de impedimento da realização do Certame Licitatário naquela data, o mesmo deverá ocorrer no 

primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da sua realização. 

DA REGÊNCIA LEGAL: 

1. Lei Federal n°10.520/2002; 
1.1. 	Lei n°8.666/93 e alterações, 
1.2. 	Lei Complementar n°12312006; 
1.3. 	Demais disposições contidas neste Edital. 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO: 

O presente Pregão Presencial tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E 

AR CONDICIONADO PARA A CAMA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, conforme condições e 

especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

INTEGRAM ESTE EDITAL INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, OS SEGUINTES ANEXOS: 
Anexo I 	Carta de Credenciamento; 
Anexo II • Declaração de atendimento ás condições de habilitação; 
Anexo III — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV- Minuta de Contrato; 
Anexo V - Termo de Referência com Planilha de Itens; 
Anexo VI — Modelo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno port 
Anexo VII — Discriminação dos produtos/serviços; 
Anexo VIII — Modelo de Protocolo de Entrega/Retirada do Edital. 

Apresentar a documentação correspondente aos Anexos I e II, em papel timb 
2.1 Prazo para eventual aquisição: ate 31 de dezembro de 2018. 
2.2 Formas de fornecimento: De acordo com a necessidade da Câmara de Vereadores. 

2.3 O presente Edital com seus elementos constitutivos poderá ser adquirido no Setor de Licitação, no endereço fixado 
no preâmbulo deste Edital, no horário das 08h0Omin as 13h0Omin, em dias Úteis. 
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3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, deverão 
entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope 1") e os Documentos de Habilitação (Envelope "2") 
devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE "1" • PROPOSTA DE PREGOS 
PREGÁO PRESENCIAL N°00412018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE "2" DOCUMENTOS PARA HABILITACÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2. As empresas interessadas em participar do certaiie Rogatório devem apresentar os documentos exigidos para a 
habilitação e credenciamento, em cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou autenticadas pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, a partir do original, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura da licitação, no horário 
das 08h0Omin ás 13h0Omin, em dias úteis, horário local. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo de [rogação. A 
apresentação dos documentos deve atender aos critérios editalicios, caso contrário, descredencia &ou inabilita a empresa. (Não 
serão autenticados documentos no dia da sessão de abertura deste Pregão Presencial). 

3.3. No caso da empresa estar enquadrada no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, apresentar fora dos 
envelopes 1 e 2 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial do domicilio comercial, no sentido de usufruir do 
tratamento diferenciado e favorecido ás enquadradas. A data de expedição desta certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes 
da data de abertura da licitação. 

3.4 Apresentar a Declaração da empresa dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital (Anexo II), por fora dos Envelopes 1 e 2, juntamente com a documentação de Credenciamento, quando da 
abertura da sessão. A não apresentação descredencia a empresa. 

3.5 O Credendamento refere-se á indicação, por sócio ou diretor da empresa, de pessoa credenciada a representar a 
firma e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da Licitação, inclusive e especialmente, discernir sobre 
o direito de recurso. 

3.5.1. As licitantes devem apresentar a seguinte documentação de Credenciamento, em cópia autenticada: 

a) 	Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial (empresa individual); 
Is) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6404(76 ou contrato social em vigor e 

alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; 
cl) 	Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

OBSERVACÃO: No caso da empresa fazer opção Md apresentacão sé na fase de 

Crede' ido de 	os docu -ntos mencio aios no subitem 3.5.1, alíneas "a" a V' será 

considerada como apresentado para fase de Habilitado. A apresentacão deve atender aos criterios 

a  caso contrario descredencia e inabilita a empresa.  

e) RG ou qualquer outro documento de identificação oficial com foto, do outorgante e do o orgado; 
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f) Carta de Credenciamento (Anexo I) ou Procuração que guardem especificidade com o Certame (documento com 
firma reconhecida do Outorgante, que deve constar do Contrato Social da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da 
empresa para tal indicação). 

3.6. As empresas que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem documentos que os 
credenciem e os identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, não poderão assinar, rubricar documentos, 
apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, inclusive aqueles referentes á habilitação, quanto aos atos formais 
da comissão, que só podem ser interpostos dentro ás fases correspondentes, sob pena de preclusão, todavia a não apresentação 
ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificara a licitante; 

3.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 
3.7.1. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
3.8. Poderão participar do certame licitatório interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta 

licitação, regulamente estabelecidos e que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante 
deste edital. 

3.9. Não poderão participar do presente certame as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, bem como 
as empresas declaradas inidõneas e as suspensas de licitar e contratar com o MUNICIPIOICAMARA DE SANTALUZ/BA, e, ainda, 
os casos mencionados no art. 9°, inciso III, da Lei n°8666/93, a exemplo dos servidores deste Municipio. 

4. 	DA PROPOSTA ENVELOPE "1": 

4.1. A proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, redigida em português de forma clara, não 

podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entretinhas e incluirá: 

Valor total dos itens e ao final o valor global do lote, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em 
moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, 
encargos fiscais, comerciais, providenciados e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto hcitado. Indicar o valor unitário 
de cada item do lote; 

Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorara o valor por 
extenso; 

Prazo minimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 
proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias 

Identificação do Licitante e endereço, telefone, CNPJ. 

O licitante 'poderá cotar quantos itens desejar, mas não poderá apresentar propostas alternativas escrita para cada 

4.2. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. A empresa vencedora acatará o pagamento da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ENVELOPE "2": 

5.1. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) 	Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial resa indi 'dual); 
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Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n' 6.404/76 ou contrato social em vigor e 
alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, guando a atividade assim o exigir. 
Declaração (em papel timbrado da empresa) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. n°8.666 de 

21.06.1993 acrescido pela Lei Fed. n°9.854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n°4.358, de 05.09.2002, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos 
do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n°9.854/99). Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz, caso positivo marcar esse Pari (.. .... ). Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes 
deverá declarar essa condição. 

5.2. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ (Instrução Normativa RFB n° 1470, de 30 de 
maio de 2014); 

A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante apresentação da certidão 
conjunta pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
tributos federais (Portaria RFB1PGFN n°1.751, de 02110/2014). 

Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da empresa, através de 
certidões. 

Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado 
de Regularidade de Situação — CRS. 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão 
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1° de maio de 
1943 (Incluído pela Lei n°12.440, de 2011). 

5.3. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.3.1. Comprovação de aptidão através da apresentação de declaração ou atestado, fornecido por pessoa juridica de 
direito público ou privado, que comprove ter fornecido/prestado serviços semelhante ao objeto desta licitação. 

5.3.2. Alvará de funcionamento (Licença de Localização e Funcionamento) do Municipio ou Estado do fornecedor. 

5.4. Documento relativo à QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa juridica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de 
até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de habilitação. 

5.4.2. Balanço Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede do Licitante ou no Cartório do 
Registro de Títulos e documentos. 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO: 

	

6.1. 	A sessão do pregão será realizada no local, data e horários indicados no preambulo deste Edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á 
de acordo com o roteiro estabelecido neste Capitulo. 

	

6.2. 	Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes. 

6.3. 	Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do 
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6.3.1. Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo. 

	

6.4. 	Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação'. 

	

6.5. 	Abertura dos envelopes 'proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados. 

	

6.6. 	Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação 

das propostas que estejam em consononcia com o exigido. 

6.6.1. Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os custos acessórios 

e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços. 

6.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 

6.7.1. Da rodada de lances verbais participará o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujos propostas 

de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

6.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances 

verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. 

	

6.7. 	Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 

	

6.8. 	Somente serão admitidos lances verbais cujo valores se situem abaixo do menor valor inicialmente proposto 

pelo mesmo licitante num percentual minimo de 1,0% (um por cento). 

6.8.1. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 

com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor 

preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será 

efetivada a classificação momentânea da proposta, que definirá a sequência dos lances seguintes. 

6.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 6.8.1, quando convocado pelo Pregoeiro, 

será excluldo da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8.3. Ordenamento das empresas por preço. 

6.64. Analise da proposta de menor preço, no que tange á sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o 

Pregoeiro decidir motivadamente a respeito. 

6.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, 

quando poderá ser feita contraproposta. 

6.8.6. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando para 

a analise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências editalicias, até a 

apuração de proposta que corresponda ao exigido. 

6.8.7. Aclamação do licitante vencedor. 

6.8.8. Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 

todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes. 

6.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido. 

6.8.16 Adjudicação do objeto ao vencedor. 

6.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 

licitantes. 
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6.8.12. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos 

aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante 

vencedor. 
6.8.13. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 

fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda 

lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão mamada para o prosseguimento dos trabalhos. 

6.8.14. O Licitante que se ausentar durante a licitação, será automaticamente desabilitado para as fases seguintes, 

perdendo o direito de protestar contra as decisões proferidas durante a reunião. 

6.9. Será inabilitado o licitante: 

Que não atender às condições deste Edital; 

Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado 

e que enseje inabilitação. 

7. 	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

7.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, por escrito, protocolizando o pedido no Setor de 

Licitação, localizado Câmara Municipal de Santaluz, em dias uteis, no horário das 08h0Omin as 13h0Omin, horário local. 

7.1 Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

7.2.Apresentações de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará como recurso, 

recebendo tratamento como mera informação. 

7.3. 	Acolhida à petição contra o Ato Convocatório será designada nova data para realização do certame, caso 

necessário. 

8.00S RECURSOS: 

8.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da sintese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes 

razões protocolizando no Setor de Licitação, Cámara Municipal de Santaluz-Bahia, em dias uteis, no horário das 08h0Omin às 

131100min, horário local, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, não serão aceitos via e-mail, fac-simile, ou qualquer outro 

meio eletrônico. 

8.2. 	A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importara a decadência do 

direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à (s) empresa (s) declarada (s) vencedora (s), sendo submetido o 

presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

8.3. 	Não serão aceitos corno recursos as alegações e memoriais que não se relacionem as razões indicadas pelo 

licitante na sessão pública; 

etc 
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8.4. 	O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento; 

8.5. O (s) recurso (s), porventura interposto (s) será (ão) dirigido (s) ao Presidente Legislativo, por intermédio do 

Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo (s) para 

apreciação e decisão, com apoio da Procuradoria do Municipio, caso necessário. 

8.6.Decididos os recursos, a Autoridade Competente da Câmara de Santaluz/BA fará a adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

91. No julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço global global, observadas as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que não serão aceitas Propostas com valor total, bem como com preços 

unitários superiores aos previstos no Termo de Referência e Planilha de Custos (Anexo V), sendo que as empresas que 

assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II do M. 48 da Lei n° 8.666/93. 

9.2. Somente serão considerados os itens em que forem cotados, conforme discriminado no Termo de Referência e 

Planilha de Custos (Anexo V). 

9.3. A contratada não poderá fornecer produtos com preços desiguais aos da Licitação. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. Nos casos de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentado documento emitido pela 

Junta Comercial comprovando o regime diferenciado. 

10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CAMARA MUNICIPAL, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativa. 

10.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 10.2, implicará decadência do direito 

contrafação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTALUZ, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 

revogar a licitação. 

10.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contrafação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 

10.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 

10.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

  

  

ocq- 
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empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

proposta de preço 

item "a" deste item, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 20  do art. 44 da Lei Complementar n° 

123(2006, na ordem classácatória, para o exercício do mesmo direito. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio entre elas para que se idenfifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

cl) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alineas anteriores, o objeto hcitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7. 	O disposto nos itens 10.4, 10.5 e 10.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11. 	DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1. 	O valor total orçado g de R$ 25.398,73 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e três 

centavos). 

ITEM QUANT UNI0 DECRIÇÃO V. UNR V. TOTAL 

01 2 UNE) AR CONDICIONADO — Split 12.000 Bílis frio 220 Watts com 
funções swing, fimer, controle remoto, display digital, função 
sleep, função de desmkificação, baixo ruido, painel eletrônico, 
controle 	de temperatura, 	baixo 	nivel 	de 	ilido, 	rotulagem 
contendo: selo procel com classificação do imetro de eficiência 
energética. A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia minima de 01 (um) ano. 

1.45090 2.90900 

02 AR CONDICIONADO — SOR 18.000 BILE frio 220 Wolts mm 
funções swing, timer, onntrole remoto, display digital, kfrição 
sleep, função de desmitificação, babar ruido, painel eletrônico, 
controle de 	temperatura, 	baixo 	nivel de 	ruido, 	rotulagem 
contendo: selo macei com classificação do Metro de eficiência 
energética. A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia minima de 01 (um) ano. 

2.399,00 2.399,00 

03 2 UNO BEBEDOURO — Coluna com frequência de 60 Hz e potencia 
de de 105 W, possui lameira de polipropileno atordoo, com 
fornecimento de água natural 	ou 	gelada, 	equipado 	com 
compressor, 	tampa 	removível 	para 	limpeza e 	alça para 
transporte, com salda de água independente e capacidade de 

589,00 1.17900 

2,8 litros/hora, (gelada), temperatura de água gelada 5°C e 
15°C, suporta galões de até 20 litros (garrafões), gabinete de 
aço, pintado na cor branco e certificação do Inmetro, tipo de 
água, natural e gelada, °edificação do Metro 

04 1 UNO FOGÃO — com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro temperado, 
puxador em aço e espalhadores esmaltados. Possui urna 
prateleira (Ra no forno, válvula de segurança no fomo e 
classificação A em eficiência energética na mesa e ft no forno. 

369,00 369,00 

Tipo de queimadores: 3 queimadores normais e 01 queimador 
familia, Potencias — Queimador normal de 1,7 kW, queimador 
familia 2 kW; queimador de forno 2,2 kW. Tipo de acendimento: 

-5 

manual, 	botões 	removbeis 	para 	limpeza, 	válvulas 
4 

segurança no forno, capacidade 47,2 litros. Pés altos. \. i 

0D5} 
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5 1 UNO GELADEIRA- 	2 	portas, 	foste 	free, 	com 	luz 	de 	led, 1.699,00 1.699,00 
compartimento extra frio, prateleira de vidro removível, com 
interface 	TOUR 	e 	porta 	latas 	fiex, 	amplo 	espaço 	de 
armazenamento, função limer, filtro de ar, responsável por 
eliminar odores 	fortes, 	iluminação de 	led 	e 	painel 	touch, 
capacidade 	de 	317 	It. 	Capacidade 	do 	freezer 	88 	lt, 
armazenamento total 405 lt, altura de 1/5 Gni, largura de 71 
cm, voltagem 220 w, prf. 73 cm, peso 82 kg, selo prece', 
consumo de energia menos de 25%, 1 ano de garantia. 

6 1 UND MAQUINA 	COPIADORA 	MULTIFUNCIONAL 	— 
multifuncional laser, até 1200 x 600 dpi, impressão, 
cópia, fax, 	8,5 segundos por pagina, 	512 MB, 
tecnologia 	de 	impressão, 	laser eletrofotográfico. 
Display LCD touchscreen, colorido de 5 polegadas, 
velocidade de impressão máxima até 48/46 ppm 
(carta A4), resolução de impressão máxima até 
1200 x 1200 dpi, mamona padrão, máxima 512 MB, 
bandeja com capacidade até 520 folhas, e uma 
bandeja mulfiuso com capacidade de 50 folhas, 
1.610 folhas, com bandeja opcional, alimentador 
automático de documentos (ADE), até 70 folhas, 
interfaces 	padrão 	wireless 	802.11, 	800 	MHZ, 
ethemet gibabit, usb 2.0 de alta velocidade, host 
usb sim, frontal, velocidade de copia/ resolução de 
cópia (máxima) até 49/46 com (carta A4) até 1200 x 
600 	dpi, 	opção 	de 	cópia, 
ordenada/mutiplas/redução/ampliação, 	velocidade 
de digitalização simples/ até 28 ipm (preto), 20 ipm 
(colorido), 	duplex (frente 	e verso), 	até 	56 	ipm, 
(preto) 34 ipm (colorido), tamanho do vidro de 
documentos 	21,6 	x 	35,6 	cm, 	resolução 	de 
digitalização, (máxima), até 1200 x 1200 dpi, fax 
modern/ memoria de pagina de fax, até 500 pag., 
mamona, wife, ciclo de trabalho mensal máxima de 
até 	100.000 	pag. 	Mês, 	volume 	mensal 
recomendado 	5.000 	pagina/mês, 	dimensões da 
unidade 48,5 x 42,7 x 51,8 mi. Garantia de 2 anos. 

2 '
803,73 2.803,73 

6 UND ESTABILIZADOR — 700 W — características gerais. 
Microprocessador auto diagnostico de partida (auto 
teste), partida com zero crossing (tensão zero), filtro 
de linha, (modo comum e diferencial), proteção 
contra sub e sobre tensão com desligamento e 
rearme 	automático 	da 	sarda 	Bivolt 	automático 
(115V220V) 	ou 	monovolt 	proteção 	fone 	fax 
(opcional, 	função 	TRUE-RMS 	especificações 
técnicas — potencia nominal 700/700, tensão de 
entrada 115/220, tensão de saída 115, corrente 
nominal 6,1/3,2, fisivel 8/4, máxima proteção de 
surto, 276 máxima corrente de pico, 4500 tensão 
operacional 175. 

250,00 1.500,00 

8 1 UND IMPRESSORA LASERJET — processador 266, MH, 
8 MB, tecnologia de impressão, laser numero de 
cartucho 	(1), 	preto, 	cartucho 	para 	reposição, 
cartucho laserjet, 1.600 páginas, painel de controle, 
três LEDs, indicadores sem fio, atenção pronta, dois 
botões (sem fio, cancelar), ciclo de serviço, até 
5.000 páginas, sistemas operacionais compatíveis, 
Microsoft Windows 7, 32 bits/64 bits, VVindows vista 
(32 	bits/64 bits), Windows xp, Windows server 
2008, 32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 5,8 x 
8,27 a 8,5 x 14 pol. Capacidade de folhas, entrada 

10 folhas, 

550,00 550,00 

slot de alimentação, prioritário para 
USB 2.0 de alta velocidade, 1 wi 11, 802.11b/ 	n 
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(LxAxP) 34,9x19,6x23,8 CM. 
9 5 UND MICRO COMPUTADOR — processador 3-1155 

processador 3 m cache, 3.10 ghz, modelo do 
processador bx, memoria de 4gb ddr3, 1333mhz, 
HD 500gb satã, 3.5, placa mãe padrão Intel, portas 
usb no painel dianteiro, 6 portas usb 2.2, 4 no 
painel traseiro, rede lan, conexões de vídeo vga, 
sistema operacional Windows profissional 64 bits, 
tela de 18,5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 
optico, teclado, conexão usb, 2 caixas de som. 

1.500,00 7.500,00 

10 1 UND MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, 1 
fera, processador 154155 cache, 3.10 ghz, chipset 

2.400,00 2.400,00 

H61, memoria ram 8 gb, ddr 3 1333 mhz, hd 01 tera 
satã, portas usb no painel dianteiro, 6 portas usb 

	

2.0, 	4 	no 	painel 	dianteiro 	pretas, 	conectores 
internos para mais 2 portas, rede lan 10/100/1000, 
som, memoria de video, 1 gb, conexões de vídeo, 
saída multi vga, conexões trazeiras ps2 teclado 

	

p52, 	mouse, 	lan 	6x 	usb, 	3 	x 	audio, 	sistema 
operacional Linux, 2 caixas de son, garantia de um 
ano. 

11 1 UND NOBREAK 700, 	aut 115v, 4 tomadas, 	recarga 
automática de bateria, protege contra subtensão e 
sobre tensão, curto circuito, surtos de tensão e 
descarga profunda de bateria, filtra ruidos de rede 
elétrica, transforma 220v em 115v, desliga nobreak 
em modo de bateria sempre que os equipamentos 
conectados não estiverem ligados_ Evita o consumo 
desnecessário, protege e assegura maior vida útil a 

400,00 400,00 

bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 
de 	bateria 	pelo 	usuário, 	permite 	ser ligado 	na 
ausência da rede elétrica, partida a frio, tensão, 
voltagem bivolt. 

12 1 UND NOTEBOOK 4 GB, 500 GB, led, 17", DVD-RW, 
preto, Windows 8.1, memoria RAM 4 GB, HO 500 

1.700,00 1.700,00 

GB, placa de vídeo integrada, sistema operacional 
Windows 8.1, wireless, wi-fi, USE 1 x 3.0, 2 x 2.0, 
leitor de cartão, gravador e leitor de DVD, webcam, 
HD de 720 p, bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor 
preto. 

TOTAL 25.398,73 

11.2. 	Para efeitos futuros, quando da contratação, a despesa decorrente da presente licitação correrá à conta da 
seguinte dotação orçamentaria: 

Fonte de recursos: 
UNIDADE -11.01 — CAMARA MUNICIPAL 
AÇÃO - 1101 
ELEMENTO DE DESPESA — 44905200 — Equipamentos e Material Permanente 
FONTE: 01 

12.D0 PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura que deverá 

acompanhar as respecfivas solicitações autorizadas de fornecimento do objeto licitado emitidas, entregues de acordo com a nota e 

conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do Departamento/Setor cujo objeto foi entregue; sendo atestada como 

"de acordo", ao receber os carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contado, se irocedera a devolução 

e solicitação de substituição das entregues em desacordo. 
, a 	

i Ils,.." 4 
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12.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa Contratada e seu 

pagamento deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida, observado o disposto no item 6.1 deste 

edital. 

12.2.1.0 fornecimento dos materiais/serviços se efetivará nos termos constantes no Termo de Referência (Anexo V). 

123 	A Administração não receberá os materiais/serviços fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo V 

(Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 14. 

12.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou 
correção monetária. 

12.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação documental da manutenção da regularidade 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, Justiça do Trabalho, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na 

fase de habilitação do certame licitattrio, conforme tem 5.2 deste Edital. 

13 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.2 Ficara impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de ate 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste edital e das demais dominações referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber, garantido o direito 

prévio da ampla defesa, a licitante que: 

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

In) No prazo determinado, não assinar o contato; 

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

Não manter a proposta, injusfificadamente; 

Falhar ou fraudar na execução do Contato; 

Comportar-se de modo inidõneo; 

Cometer fraude fiscal. 

142. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Câmara Municipal de Santaluz/BA, poderá garantida a 

defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa moratória de 0,210 (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Contato, tomando por base o 

valor global do respectivo lote; 

Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contatar com a Administração por período 

não superior a dois (2) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

14.3. O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 

Contratual e aplicação de multas. 

2 L 
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14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 

ata 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, e caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

14.5. Compete ao Presidente do Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2 alíneas 1)", 

"c", "d", 'e" e "P; ao Presidente do Legislativo a penalidade de advertência, prevista no item 14.2, alínea 	facultada a defesa do 
interessado, no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, contados da notificação. 

14.6. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a 
sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

14.7. As sanções previstas no item 14.2, alíneas 'b", "c" e "d", poderão ser aplicadas conjunta.mente com as demais 
penalidades previstas neste edital. 

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

15.1. A autoridade competente para determinar a contrafação poderá revogar a licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorréncia da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do contatado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

15.3. No caso de desfazimento de processo licitatrvio fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

DAS AMOSTRAS: 

16.1. A Câmara Municipal reserva-se o direito de aceitar ou não os produtos ou a prestação de serviço, 

independentemente da informação contida na proposta comercial, caso não atenda as especificações exigidas ou que sejam de 

qualidade inferior à proposta. 

16.2. Caso não seja (m) aprovada (s) a (s) amostra (s) do produto (s) ou a prestação de serviço, da empresa julgada 

vencedora, o Pregoeiro poderá examinar as ofertas subsequentes, verificando a aceitabilidade, a habilitação, na ordem de 

classificação determinada pela sessão dos lances, até o efetivo julgamento em favor da empresa vencedora, juntamente com a 

área demandante. 

16.3. No caso de produto (s), a (s) amostra (s) da empresa julgada vencedora ficara (ão) retida (s) durante o prazo de 

vigência do Contrato. 

16.4. As despesas referentes ao envio de amostra (s) ficam por conta exclusivamente do fornecedor. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da documentação referente a este Pregão. 
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17.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que 

seja possivel a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

Pregão. 

17.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrafação. 

17.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior 

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do 

pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta; 

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação dos 

proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos principios 

básicos da licitação; 

Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas; 

17.7. Os anexos com os quantitativos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de 

Contato, como se nele estivessem transcritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal; se 

houver. 

17.8. Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento de 

Contrato. A referida convocação será feita através de envio de fax, oficio ou e-mail. 

17.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou venha recusar-se 

a celebra-Ira/retira-1o, injusfificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às sanções 

cabíveis, reservando-se à Câmara Municipal de Santaluz, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

renovar a licitação ou convocar os remanescentes; 

17.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão, 

devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da 

primeira reunião. 

17.11. Somente será considerado bobinado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da 

primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos. 

17.12. Se, os licitantes remanescentes forem convidados, a assinar o Contrato no prazo fixado pela Comissão 

Permanente de Licitações, ressalvado os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se ás penalidades cabíveis no 

caso de recusa ou de não atendimento das condições de haNlitação. 

17.13. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados, no Setor de 

Licitação da Câmara Municipal, em dias uteis, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, horário local. 

17.14. Para adquirir o Edital será cobrado o valor referente a reprodução de copias no valor de R$. 20,00 (vinte) reais, 

podendo ser adquirido de forma gratuita (apresentando pen ddve ou mídia de CD para salvar o arquivo). 

os5 
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17.15. Para retirar o Edital será necessário apresentar copia do documento de constituição da empresa, (contrato 

social/individual, RG e CPF dos sócios, sendo representante, apresenta documento que autorize a retirada do edital). Caso seja 

requerido por pessoa fisica, apresentem-  copia do RG e CPF, Pen ddve ou CD. 

17.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas ou documentação escoimadas da causa 

que ocasionaram a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

17.17. Fica designado o foro do Município de Santaluz - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

17.18. As entregas serão realizadas no município de Santaluz sempre que solicitado, no horário mínimo de 08:00h as 
13:00h. 

Santaluz/BA, 05 de março de 2018. 

• 
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ANEXO I 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ASSUNTO: Designação de Representante para participação no processo Venatório PREGÃO PRESENCIAL N° 00412018 — 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°01412018. 

Através do presente credenciamos o (a) Sr. (a) 	  portador (a) da Carteira de Identidade n° 

	  e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 	  a participar da Licitação instaurada 

pela Câmara Municipal de Santaluz, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N°00412018 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

01412018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

	  bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renuncia e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

de 	 de 2018. 

CARIMBO DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E RG 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

Observação: apresentar junto a documentação de Credenciamento; documento com firma reconhecida do 

outorgante e outorgado. 

e' ,  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A 	  (Razão Social da empresa) 	 CNPJ n° 	 localizada na 

	  DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO PRESENCIAL N° 00412018 — PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°014/2018, promovido pela CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, do Município de Santaluz/BA, e sob as 

penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

de 	 de 2018. 

CARIMBO DA EMPRESA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E RG 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

Observação: apresentar junto a documentação de Credenciamento. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL 
	

Número 

004/2018 

Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que 	(nome da 

pessoa fisica/juddica) 	 não foi declarado(a) inidõneo(a) para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do 

inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e alterações, bem corno, comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 

entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto á capacidade juridica, técnica, regularidade 

fiscal e econômico-financeira. 

(cidade), 	 de 	 de 2018. 

(Diretor, Sócio-gerente ou equivalente) 
Carimbo no caso de empresa 
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ANEXO IV 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N° r000d2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA DE 
VEREADORES DE SANTALUZ1BA E A EMPRESA xxxxxxxxxxioncxxxxxxxxxxrcononoonoonnowoca. 

1- CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE SANTALUZ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 16. Centro,  Santaluz - BA, inscrito no CNPJ sob n° 13.227.459/0004-74, doravante denominada 

CONTRATANTE e a empresa 	 Pessoa Juddica de Direito Privado, estabelecido à Rua 	 inscrita no 

CNPJ/MF n° 	. e Inscrição Estadual n° 	 

II • REPRESENTANTE: Representa a CONTRATANTE o Presidente Legislativo, Sr. Pedro dos Reis ~eido, brasileiro, portador 

do CPF/MF n° 	e Cédula de Identidade RG n 	 residente e domiciliado nesta cidade de SANTALUZ 
Bahia e a CONTRATADA o Sr 	  brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, a Rua.  	. — Bairro. 

III - DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Presidente 
Legislativo, exarada em despacho constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01412018, gerado pelo PREGÃO 

PRESENCIAL N° 00412018, que faz parte integrante e complementar da ATA DE CLASSIFICAÇÃO, como se nele estivesse 

contido. 
IV • FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato é regido pelas cláusulas e condições nele contidas, peta Lei 8.666/93, e demais 
normas legais pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:  

Constitui objeto da contrafação: (CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O fornecimento deverá corresponder rigorosamente ás caracteristicas arroladas no edital e 
os Anexos sob pena de inexecução contratual e aplicação das sanções administrativas cabiveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo acima, e 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

	

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de 	I 	e 

encerramento em ...... ......... ..... podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, 
2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo á prorrogação contratual 
2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
CLÁUSULA TERCEIRA • DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. São obrigações da CONTRATADA: 
Executar o objeto licitado com presteza e eficiência, respeitando as especificações discriminadas neste Termo d 

Referência; 
Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contrafação; 
Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado; 
Credenciar, junto â CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender ás reclamações que 

porventura surgirem durante a execução do contrato; 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa 

ou dolo no fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existência de fiscalização e 
acompanhamento pela Câmara; 

Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes do fornecimento de combustível, bem como arca 

	

com os encargos trabalhistas, securitádos, previdenciádos e por todas as demais despesaspasu ntes da 	sução do objeto 

licitado; 
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Manter, no Posto de Abastecimento, pessoal e equipamentos, inclusive de segurança, suficientes para o 

atendimento da Câmara Municipal; 
Empregar mão de obra especializada garantindo que cada trabalhador faça uso do EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) aplicáveis ao desempenho de suas funções; 
Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais vigentes e 

atinentes, sendo a única responsável por prejuizos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e 

prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cuias reclamações se obriga a atender. 
3.2. São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Promover, na forma do arl 67 da Lei n° 8.666193, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do 

contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA 

por qualquer vicio ou defeito presente nos bens. 

CLAUSULA QUARTA DO PREÇO 

4.0. A CONTRATADA pagará pelo objeto do contrato o valor equivalente ao consumo mensal gasto pela Câmara 

Municipal. 
4.1. Os preços deverão ser extraídos da planilha de preços abaixo relacionada: 

l Item 	1 Unidade 	1 Quantidade 	1 	 Especificação 	I V. Unitário 	1 Valor Total 	i 

4.1. O valor Global da contrafação é de R$ .. 	 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contrafação. 

4.3. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos â CONTRATADA dependerão dos quantitativos 

efetivamente utihzados. 

CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1. As despesas decorrentes desta contração estão programadas em dotação: 

Fonte de recursos: 

UNIDADE -11.01 — CAMARA MUNICIPAL 
AÇÃO- 1101 
ELEMENTO DE DESPESA — 44905200 — Equipamentos e Material Permanente 

FONTE: 01 

5.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), as despesas correrão a conta dos recursos próprios para atender as despesas da 
mesma natureza, cuja alocação será feita no inicio de cada exercicio financeiro. 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 30 (tinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura 
que deverá acompanhar a respectiva solicitação autorizada de fornecimento do objeto licitado emitida, entregue de acordo com a 
nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do 

DepartamentolSetor cujo objeto foi entregue, sendo atestada 

como "de acordo, ao receber os carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se procederá a 
devolução e solicitação de substituição da entregue em desacordo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado que iniciar os serviços fora do prazo estipulado, além das previstas nos artigos 

86 e 87 da Lei n08666/93, estará sujeito as seguintes sanções: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 	
a 
ibvt -4 

A CONTRATADA que não efetuar o pagamento no prazo estipulado na cláusula quinta, rido ca a a re 	"ao da 

licitação, sofrerá a aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) 	
or total da proposta 

Advertência; 

o0 
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apresentada, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento correspondente a uma das sanções 
administrativas previstas na Lei Federal n°8.666/93. 

a) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o 
valor global do respectivo lote; 

Multa de 2°4(dois por cento) a partir do 160  (décimo sexto) dia. 
Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por periodo 

não superior a dois (2) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Adminisb-ação Pública. 

6.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por pedodo superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 
do contrato. 

6.2. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

6.3. Compete ao Presidente Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, alíneas "b", t., 
"d", "e" e T; a penalidade de advertência, prevista no item 14.2, alinea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

6.4. Da aplicação da penalidade prevista nos tens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido â autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a 
sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das sanções aqui previstas não exime a Contratada da responsabilização civil e 

4,,,,. .• 4s., 
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penal. 

CLÁUSULA OITAVA • DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO: 

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, pelo Contratante independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização â Contratada, nos casos previstos neste 
Contrato e na Lei n 08.666/93  e suas alterações posteriores; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão unilateral, nos termos do cout, ocorrerá conforme o disposto no art. 77 e 
seguintes da Lei n°8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão poderá se dar ainda pela inexecução total ou parcial do contrato pela contratada, 
com as consequências previstas em Lei; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão poderá se dar de forma amigável, por acordo entre as partes, mediante 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a 
Administração. 

CLÁUSULA NONA • DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz/BA, como única e competente para dirimir quaisquer conflitos oriundos da 
presente contrafação, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja ou venha a sê-lo. 

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante 
testemunhas para todos os fins legais. 

Santaluz/BA,   	 de 2018. 

CONTRATANTE: 	  

CONTRATADO: 	  

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

NOME: 	  
CPF: 

o2)3 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO DE LICITAÇÃO: 

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COP/VCOZINHA E AR CONDICIONADO PARA A 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, nos termos deste Edital. 

1.2. O prazo do Contrato será ate 120 (cento e vinte) dias. 

DAS PROPOSTAS: 

2.1. Somente serão classificadas as propostas cujos produtos atendam às especificações minimas descritas neste 

Edital; 
2.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, dentre as quais 

transporte, tributos, seguros, gastos com pessoal. 

DO FORNECIMENTO: 

3.1. As entregas deverão ser realizadas no municipio de Santaluz, sempre que solicitado. 

LOCAL DE ENTREGA: 

4.1. Câmara Municipal de Santaluz. 

RECEBIMENTO E ACEITE DO PRODUTO: 

5.1. As entregas devem seguir os padrões de qualidade exigidos pelos órgãos oficiais de fiscalização e controle. 
5.2. Os materiais serão recusados no caso de fornecimento incompleto ou vicio do produto, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

FORMA DE PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura que 
deverá acompanhar as respectivas requisições autorizadas de abastecimento de veículos emitidas, entregues de acordo com a 
nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do Departamento/Setor cujo veiculo foi abastecido; sendo 
atestada como 'de acordo', ao receber os carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se 
procederá a devolução e solicitação de substituição das entregues em desacordo. 

6.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas â empresa CONTRATADA e seu 
pagamento deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida. 

6.3. A CONTRATADA fica vedado, negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da dupficata emitida através de rede 
bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

6.4. A CONTRATANTE poderá descontar do pagamento, importâncias que, a qualquer titulo, lhes sejam devidas pela 

CONTRATADA. 
6.5. No caso de o combustivel não estar de acordo com as especificações e demais exigências fixadas no edital de 

licitação e anexos, a CONTRATANTE fica desde já autorizada a reter o pagamento em sua integrafidade, até que sejam 
processadas as alterações e retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA as multas previstas. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Promover, na forma do art. 67 da Lei n.° 8.666/93,0 acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto 
do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade d 
CONTRATADA por qualquer vicio ou defeito presente nos bens. 
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8.1. Executar o objeto licitado com presteza e eficiência, respeitando rigorosamente às especificações discriminadas 
neste Termo de Referência. 

8.2. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 
8.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado. 
8.4. Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações 

que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo no fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existência de fiscalização e 
acompanhamento pela Câmara de Vereadores; 

8.6. Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes do fornecimento de combustivel, bem como amar 
com os encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e por todas as demais despesas resultantes da execução do objeto 
licitado; 

8.7. Manter, no Posto de Abastecimento, pessoal e equipamentos, inclusive de segurança, suficientes para o 
atendimento da Câmara Municipal; 

8.8. Empregar mão de obra especializada, garanfindo que cada trabalhador faça uso do EPI (Equipamento de 
Proteção Individual) aplicáveis ao desempenho de suas funções; 

8.9. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais vigentes e 
atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

8.10. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e 
prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender. 

9.RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Cámara Municipal de Vereadores. 

10. 	PLANILHA DISCRIMINATIVA: PREÇO MÁXIMO A SER PAGO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

10.1. PREÇO MÁXIMO A SER PAGO: 
R$ 25.398,73 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos). 

Fonte de Recursos: 
UNIDADE -11.01 — CÂMARA MUNICIPAL 
AÇÃO - 1101 
ELEMENTO DE DESPESA — 44905200— Equipamentos e Material Permanente 
FONTE: 01 

Sa 	05 de março de 2018. 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Pregão Presencial N°004/2018 

A empresa 	  inscrita no CNPJ n° 	 por intermédio do seu 

	

representante legal, Sr (a). 	  CPF n° 	  Carteira de Identidade n° 	 declara para fins 

de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que ê considerada: 
( ) Microempresa, conforme inciso Ido ai. 3° da Lei Complementar 12312006; 
( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso lido art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 
Declara, ainda, que a empresa está excluida das vedações constantes do parágrafo 40 do art. 3° da Lei complementar 

123/2006. Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos ou reshições 
existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. 

Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de 
habilitação , para efeitos de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

(cidade), 	de 	 de 2018. 

Assinatura do Diretor, Sócio-Gerente ou equivalente. 
Carimbo/identificação da empresa. 
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ANEXO VII 

Pregão Presencial 00412018 

COM ORÇAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 
SER PAGO: 

ITEM QUANT UNID DECRIÇA0 V. UNIT V. TOTAL 
01 2 UND AR CONDICIONADO — SIA 12.000 BTUs frio 220 Wolts 

: com funções swing, 	timer, 	controle remoto, 	display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruido, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo 
nivel de ruido, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do imetra de eficiência energética. A nome 
do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia minima de 01 (um) ano, 

1.450,00 2.900,00 

02 1 AR CONDICIONADO — Split 18.000 BTUs frio 220 Wolts 
com 	funções swing, 	timer, 	controle 	remoto, 	display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruido, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo 
nivel de ruido, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do imetro de eficiência energética. A nome 
do produto, 	dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

2399,00 2399,00 

03 2 UND BEBEDOURO — Coluna com frequência de 60 -li e 
potencia de de 105 W, possui torneira de polipropileno 
atáxico, com fornecimento de água natural ou gelada, 
equipado 	com 	compressor, 	tampa 	removível 	para 

589,00 1.178,00 

limpeza e alça para transporte, com sairia de água 
independente e capacidade de 2,8 litros/hora, (gelada), 
temperatura de água gelada 5°C e 15°C, suporta galões 
de ate 20 litros (garrafões), gabinete de aço, pintado na 
cor branco e certificação do Inmetro, tipo de água, 
natural e gelada, certificação do ifnetrO. 

04 1 UND 369,00 369,00 FOGAO — com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro 

temperado, 	puxador 	em 	aço 	e 	espalhadores 

esmaltados. Possui uma prateleira fixa no forno, 

válvula de segurança no forno e classificação A em 

eficiência energética na mesa e B no forno. Tipo de 

queimadores: 	3 	queimadores 	normais 	e 	01 

queimador família. Potencias — Queimador normal 

de 1,7 kW, queimador familia 2 kW; queimador de 

forno 2,2 kW. Tipo de acendimento: manual, botões 

removíveis para limpeza, válvulas de segurança no 

forno, capacidade 47,2 litros. Pés altos. 

5 1 UND GELADEIRA- 2 portas, foste free, com luz de led, 

compartimento 	extra 	frio, 	prateleira 	de 	vidro 

removível, com interface TOUR e porta atas flex, 

amplo espaço de armazenamento, função limar, 

filtro de ar, responsável por eliminar odores fortes frrtssiQ 

1699,00 1.699,00 
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iluminação de led e painel touch, capacidade de 

317 It. Capacidade do freezer 88 lt, armazenamento 

total 405 lt, altura de 1,75 cm, largura de 71 cm, 

voltagem 220 w, prf. 73 cm, peso 82 kg, selo procel, 

consumo de energia menos de 25%, 1 ano de 

garantia. 

6 1 UND MAQUINA 	COPIADORA MULTIFUNCIONAL — 

multifuncional laser, até 1200 x 600 dpi, impressão, 

cópia, fax, 8,5 segundos por pagina, 	512 MB, 

tecnologia 	de 	impressão, 	laser eletrofolografico. 

Display LCD touchscreen, colorido de 5 polegadas, 

velocidade de impressão máxima até 48146 ppm 

(cada A4), resolução de impressão máxima até 

1200 x 1200 dai, memoria padrão, máxima 512 MB, 

bandeja com capacidade até 520 folhas, e uma 

bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas, 

1.610 folhas, com bandeja opcional, alimentador 

automático de documentos (ADF), até 70 folhas, 

interfaces 	padrão 	wireless 	802,11, 	800 	MHZ, 

ethemet gibabit, usb 2.0 de alta velocidade, host 

usb sim, frontal, velocidade de cópia/ resolução de 

cópia (máxima) até 48/46 com (carta A4) até 1200 x 

2,803,73 2,803,73 

600 	dpi, 	opção 	de 	copia, 

ordenada/mutiplaskedução/ampliação, 	velocidade 

de digitalização simples/ até 28 ipm (preto), 20 ipm 

(colorido), 	duplex 	(frente 	e 	verso), 	até 	56 ipm, 

(preto) 34 ipm (colorido), tamanho do vidro de 

documentos 	21,6 	x 	35,6 	cm, 	resolução 	de 

digitalização, (máxima), até 1200 x 1200 dpi, fax 

modern/ mamona de pagina de fax, até 500 pag., 

mamona, wife, ciclo de trabalho mensal máxima de 

até 	100.000 	pag. 	Mês, 	volume 	mensal 

recomendado 	5,000 	pagina/mês, 	dimensões da 

unidade 48,5 x 42,7 x 51,8 cm. Garantia de 2 anos. 

7 6 UND ESTABILIZADOR —700 W — características gerais. 

Microprocessador auto diagnostico de partida (auto 

filtro 

25000 1.500,00 

teste), partida com zero crossing (tensão zero), 

de linha, (modo comum e diferencial), proteção 

contra sub e sobre tensão com desligamento e 

rearme 	automático 	da 	saída 	Bivolt automático 

(115V220V) 	ou 	monovolt 	proteção 	fone 	fax 

(opcional, 	função 	TRUE-RMS 	especificaçõ cs 
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técnicas — potencia nominal 700/700, tensão de 

entrada 	115/220, tensão de saída 	115, corrente 

nominal 6,1/3,2, fisivel 8/4, 	máxima proteção de 

surto, 276 máxima corrente de pico, 4500 tensão 

operacional 175. 

8 1 UND IMPRESSORA LASERJET — processador 266, MM, 

8 MB, tecnologia de impressão, laser numero de 

cartucho 	(1), 	preto, 	cartucho 	para 	reposição, 

cartucho laserjet, 1.600 páginas, painel de controle, 

três LEDs, indicadores sem fio, atenção pronta, dois 

550,00 550,00 

botões (sem fio, cancelar), ciclo de serviço, até 

5.000 páginas, sistemas operacionais compatíveis, 

Microsoft Windows 7, 32 bits/64 bits, Windows vista 

(32 bits/64 bhs), Windows xp, Windows server 

2008, 32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 5,8 x 

8,27 a 8,5 x 14 pol. Capacidade de folhas, entrada 

slot de alimentação, 	prioritário para 10 folhas, 	1 

USB 2.0 de alta velocidade, 	1 wi ti, 802.11b/g/n 

(1xAxP) 34,9x19,6x23,8 CM. 

9 5 UND MICRO COMPUTADOR — processador 3-1155 

processador 3 m cache, 3.10 ghz, modelo do 

processador bx, memoria de 4gb ddr3, 1333mhz, 

1,500,00 7.500,00 

HO 500gb satã, 3.5, placa mãe padrão Intel, portas 

usb no painel dianteiro, 6 portas usb 2.2, 4 no 

painel traseiro, rede lan, conexões de vídeo vga, 

sistema operacional Windows profissional 64 bits, 

tela de 18,5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 

optico, teclado, conexão usb, 2 caixas de som. 

10 1 UND MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, 1 

tora, processador 15-1155 cache, 3.10 ghz, chipset 

H61, memoria ram 8 gb, ddr 3 1333 mhz, hd Citem 

satã, portas usb no painel dianteiro, 6 portas usb 

2.0, 	4 	no 	painel 	dianteiro 	pretas, 	conectores 

internos para mais 2 portas, rede lan 10/100/1000, 

som, memoria de video, 1 gb, conexões de video, 

saída multi vga, conexões trazeiras ps2 teclado 

ps2, 	mouse, 	lan 	6x 	usb, 	3 	x 	áudio, 	sistema 

operacional Linux, 2 caixas de son, garantia de um 

ano. 

2.400,00 2,400,00 

11 1 UND NOBREAK 700, 	aut 115v, 4 tomadas, 	recarga 	400,00 

automática de bateria, protege contra subtensão e 

tensão, curto circuito, surtos de tensãite_glio 

.1\4
sobre 

400,00 

C1 
	

ti 
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descarga profunda de bateria, filtra ruídos de rede 

elétrica, transforma 220v em 115v, desliga nobreak 

em modo de bateria sempre que os equipamentos 

conectados não estiverem ligados. Evita o consumo 

desnecessário, protege e assegura maior vida útil a 

bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 

de 	bateria 	pelo usuádo, 	permite ser ligado na 

ausência da rede elétrica, partida a frio, tensão, 

voltagem bivolt. 

12 1 UND NOTEBOOK, 4 GB, 500 GB, led, 17", DVD-RW, 

preto, Windows 8.1, memoda RAM 4 GB, HO 500 

GB, placa de vídeo integrada, sistema operacional 

1.700,00 1.700,00 

Wndows 8.1, wireless, wi-fi, USB 1 x 3.0, 2 x 2.0, 

leitor de cartão, gravador e leitor de DVD, webcam, 

HD de 720 p, bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor 

preto. 

TOTAL 25.398,73 

92( 
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ANEXO VIII 

EMPRESA 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Departamento de Licitação 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

CNPJ sob 	n° 

SEDIADA: 

E.MAIL. (DA EMPRESA): 

TELEFONE (S) / FM: 	 

MAIORES INFORMAÇÕES: 	 

Informo que retirei em 	 / 	 / 	 o Edital de Pregão n° 004/2018 e seus 

Anexos 
Solicito que as possíveis alterações no Edital, impugnações, adiamento da abertura, 

anulação/revogação da licitação, outros fatos relevantes atinentes ao processo em tela sejam 

comunicados através do e-mail ou telefone. 

Em, 	  
Assinatura do representante legal 

Nome do representante legal: 	 

Carimbo com CNPJ 

A declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante, 
Este formulário poderá ser utilizado ou substituído por cópia ou apresentado em papel da empresa. 

.0 presente protocolo poderá ser preenchido mecanicamente ou através de letra de forma. 
A apresentação deste protocolo não é obrigatória, 
É conveniente o preenchimento deste Protocolo e envio ao Departamento de Licitações. 

o 
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ANEXO VIII 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Departamento de Licitação 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

EMPRESA  Mi - o cv 	ti -e C52-:\VEI  RA 

03 Sbo 	coo L  
SEDIADA' 	  

E.MAIL. (DA EMPRESA):  C4(-4  L-0(Akki /e Uo(. cor& • B(1...  

TELEFONE (S) / FAX: L-.\- -51 342-‘ s  6a,-sr 	8  19 9 202:5-- 

MAIORES INFORMAÇÕES 	  

Informo que retirei em 1  3  / 0-1 	2 1g  o Edital de Pregão n° 004/2018 e seus 

Anexos. 

Solicito que as possíveis alterações no Edital, impugnações, adiamento da abertura, 

anulação/revogação da licitação, outros fatos relevantes atinentes ao processo em tela sejam 

comunicados através do e-mail ou telefone. 

Em, 	03 102uW  
Assinatura do represerjtantegaI 

Nome do representante 	, 

CNPJ 
	

sob 	n° 

arimbo co CNPJ 

103 500.185/0001-9-11 

LOPEs DE OLIVEIRA 
RUA RUY BARBOSA, na 47, SALA 01 

C
L.._ 

ENTRO - CEP: 45880-000 . 

L.._ 
! 

SANTALUZ - BANIA 	— 

A declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante, 
Este formulário poderá ser utilizado ou subsfituldo por cópia ou apresentado em papel da empresa. 
0 presente protocolo poderá ser preenchido mecanicamente ou através de letra de forma. 
A apresentação deste protocolo não ê obrigatória. 
É conveniente o preenchimento deste Protocolo e envio ao Departamento de Licitações. 



A versão eletrônica é publicada no endereço eletrônico 
Edições assinadas com Certificação Digital ICP-Brasil A3 

)iário do Legislativo  
Câmara Municipal de Santaluz - BA  

Ano III 
Edição Ordinária n °. 62 
de 07 de março de 2018 

Pg. 2 

AVISO DE LICITAÇÃO 

A amara Municipal de Vereadores do Município de Santaluz avisa que realizará a seguinte Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL 612. 03/2018, objetivando AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 
Abertura: 20/03/2018 às 09h0Ominh. Fonte de Recurso: 01. 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2018, objetivando AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO PARA CAMARA MUNICIPAL DE 
VEREADORES DE SANTALUZ. 
Abertura: 20/03/2018 às IlhOOminh. Fonte de Recurso: 01. 

O Edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações da Câmara Municipal de Vereadores das 8h às 
13h, de segunda a sexta-feira, localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 16 Centro. Santaluz/BA, 
07/03/2018. George Frédman S. Silva, Pregoeiro. 



diRd Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio EldORDI 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
INSTRWERRESCHMENIONOVRRSO 

“: 4f. 

NMPEED DE ID"IFI 	'Ele Ir REmirmy ME elIPRES"RE LIA "DE 
2910269730-0 

RE DA FILIAL Nnencher ~de /e atm 	e Mel) 	 11. re1,5 

ft 

NOME Do emeessikelo Rwinto sen ""Aaltni)  

ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA I 

PECIORMLIONX 
BRASILEIRO 

ESTADO CIVIL 	 mmç 	E 	• 	/ 	....% 
Casado (a)

SEXO 

	
ey 	 Á 

MO F • 

REGIME DE EMES (se GRIPE/ 

Comunhão parcial 

"Rm 

FILHO DE INE) 
.ALBECIO LOPES DE OLIVEIRA 

Ele/ 
ELIEZITA DIAS DE OLIVEIRA 

NASCIDO EM (Eme de nesamentej 

14-03-1968 

,DeARDEDE ron,E,,,  

0279817622 
„„ts,, 

SSP 
UF 

1 	BA 
CPF PAIrnero) 

502.596.105-00 

EIMPERRREO POR ENER IIE ~EMIR - menet pie case de inelve) 

4 
DOMICILIADO NA 	(1.0GIRADOURO -1111.1W, do) 

RIJA 24 DE OUTUBRO ''. 
E/é-R 'tio CEP 

taa Q  

190 

COMPLEMENTO 

CASA 

BERRO I DISTRITO 

CENTRO 	 80 
	

NO 48880-000 
-., 	-' ceriPOOD0VORÁNo- 	: 

tancIno 
SANTA LUZ 

tir 
BA 

declara, sob as penas da lei, 

, •--presario e requer à Junta 

não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de, 

Comercial do ESTADO DA BAETA: 

coiro° DO ATO 

002 
DESCRIÇÃO DO ATO 

ALTERAÇÃO 

caem Do Riem 

021 
oEscercio Do [porre 
ALTERAÇÃO DE DADOS 

CO0E0 00 EVENTO 

051 
CIESCNO0 DO ~RD 

CONSOLIDAÇÃO 

CÓDIGO DO EVEIR10 DESCRIÇÃO IX/ EVENTO 

NE EMPRESARIAL 

AM LOPES DE OLIVEIRA - ME 
LOGRADOURO EM/ ar, <EM 

RUA RUY BARBOSA 

INUMERO 

47 

COMPLEMENTO 

TERREO SALA 01 
ERIRRO IINSEEPO 

CENTRO 

CEP 

98880-000 
oÕOtoÕoOM»4CIPIO  

IMMNICIPIO 

SANTA LUZ 

OF 

1 BA 
PAIS 

'BRASIL 
CORREIO ELETRÔNICO Ira/ 

VALOR CO CAPITAL- RI 

12.000,00 
VALOR EM CAPITE- 0n ~o/ 

DOZE MIL REAIS 
- taNGo DE A 
'3  ECONDMIER 

	

Á 	DENRE ERRE/ 

	

. 	5296-9/02 
• 

5296-9/01 
5245-0/03 

	

-i 	5245-0/02 
5295-0/01 
7110-2/00 

' 

	

ide p& 

DESCRIÇÃO DO METO 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 	 , 

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE COMUNICAÇÃO 

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA 

COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ' 

ALUGUEL DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA. 

on-r6 DE IEEE ons ATIVIDADES 1.EMERO DE INSCRIÇÃO NO CNP! 

03.500.185/0001-91 

TRMRSFEREEM DE SEDE OU DE FILIAL DE ONDA UF 	DD  
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OPC8 DE OLIV IRA 
C 	/500.185/00 1-91 

AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNPJ 03.500.185/0001-91 INSC. ESTADUAL 52.232.231 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Convite N°004/2018 

ASSUNTO: Designação de Representante para participação no processo licitatório 
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO n°014/2018. 

Através da presente credenciamos o Sr. ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA, 
portador da Carteira de Identidade n° 0279817622, e cadastro no Cadastro de Pessoa 
Físicas sob o n° 502.596.105-00. a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura 
Municipal de Santaluz. na  modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018-
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 014/2018, na qualidade de REPRESENTANTE 
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa AM LOPES 
DE OLIVEIRA, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar c 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Santaluz - BA. 20 de Março de 2018 

Antonio Miguel L de Oliveira 
RG:0279817622 

PROPRIETARIO 

RUI BARBOSA, 51 CENTRO SANTALUZ —BA 
CEP 48.880-000 Telefax: (75) 3265.2697 
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AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNPJ 03.500.185/0001-91 

INSC. ESTADUAL 52.232.231 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A AM LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ 03.500.185/0001-91, localizada na rua Rui Barbosa, 
51, Centro, Santaluz — Ba, DECLARA, para fins de participação na licitação PREGÃO 
PRESENCIAL N" 004/2018- PROCESSO ADMINISTRATIVO n" 014/2018, promovido 
pela CÂMARA MUNICIPAL, DE VEREADORES, do Munieipio de Santaluz — BA, e sob as 
penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

Santaluz— Ba., 20 de Março de 2018. 

LOPES DE O IVEIRA 
NPJ 03.50018./000l-91 

ANTONIO MIGUEL LO • ES DE OLIVEIRA 
SÓCIO/PROPRIETÉRIO RG 279817622 

ar 1000  , 

53$°° 'J 
 0 	IN? ; s 	914,"  , 

A NILnsm313"'4̀16 fluo 
fnri 	CEPz  ' 	‘-‘1A u  
GE SPI`"1" 

RUA RUI BARROSA, 51 CENTRO SA 	Z -BA C 	.880-000 
Telefone: (75) 3265.2697 



ta-1 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

vl entes na data de sua expedição. 
Certificamos 	as informações abaixo constam nos rtocumweetu....4........, 	---  

que 
EMPRESA  

Nome Empresarial: 	A. M. LOPES DE OLIVEIRA 

Jurídica: 	EMPRESÁRIO Natureza 

NIRE(sede) 

291 02647300 

CNPJ  

03.500.185/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 

1 	 12/11/1999 	 I 

Inicio da atividade 

19110/1999 

Endereço: 
R RUY BARBOSA, 51 TERREO, CENTRO, SANTALUZ, BA- CEP: 48880000 

OBJETO SOCIAL 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, 
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; 
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE COMUNICAÇAO; 
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA; 

VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; COMERCIO  
CAPITAL SOCIAL  

PORTE 

R$ 30.000,00 
TRINTA MIL REAIS Empresa de pequeno porte 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 

18/01/2017 	 97629121 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D 

Evento: 	307- REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA  

NIRE: 	XXXYJCX 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXX)0( 

EMPRESÁRIO 

Nome do Empresado: 	ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA 

Identidade: 	0279817622 	 CPF: 	50259610500 

Regime de bens: 	comunhão parcial 
Estado civil; 	casado  

Observação 

SALVADOR - BA, 19 de Março de 2018 

HELIO PORTELA RAMOS 

189517603 

1111111111111111111111111 

CONTROLE 9457932630266 CPF 	
-49 RIRE: 29102647300 Emitida: 19/0312018 09.29:42 PROTOCOLO: 189517603 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httplIregin.luceb.bagov.bdautenticacaodocumentes/autentioacao.aspx  



V1S 

AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNP,' 03.500.185/0001-91 INSC. ESTADUAL 52.232.231 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" O/ 4/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNIT RS 

VALOR 
TOTAL RS 

G 2 UND 

AR CONDICIONADO- split 12.000 btus frio 220 wolts 
com funções svving, timer, controle remoto, display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruído, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo 
nível de ruído, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do imetro de eficiência energética. a nome 
do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
garantia mínima cle 01 (um) ano. 
SPRINGER/SAMSUNG/CONSUL 

1.450,00 2.900,00 

02 I UND 

AR CONDICIONADO- split 18.000 btus frio 220 wolts 
com funções swing, timer, controle remoto, display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruido, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo 
nível de ruído, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do iinelro de eficiéncia energética. a nome 
do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 
SPRINGER/SAMSUNG/CONSUL 

2.399,00 2.399,00 

03 2 UNI) 

BEBEDOURO- coluna com frequência de 60 hz e 
potencia d 105w, possui torneira de polipropileno 
atóxico, com fornecimento de agua natural ou gelada, 
equipado com compressor, tampa removível para limpez 
e alça para transporte, com sarda de agua independente e 
capacidade de 2,8 litros/hora (gelada), temperatura de 
agua gelada 5°C e 15°C. suporta galões de até 20 litros 
(garrafões), gabinete de aço, pintado na cor branco e 
certificação do Ulmeiro, tipo de agua, natural gelada, 
certificação do imetro. ESMALTEC 

589,00 1.178,00 

04 1 UND 

FOGÃO- com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro 
temperado, puxador em aço e espalhadores esmaltados. 
Possui uma prateleira lixa no forno, válvula de segurança 
no forno e classificação A em eficiência energética na 
mesa e B no forno. Tipo de queimadores normais e 01 
queimador família. Potencias — queimador normal de 1,7 
kw, queimador familia 2 kw; queimador de forno 2,2 kw. 
Tipo de acendimento manual, botões removíveis para 369,00 369,00 

RUA RUI 11(1121 (BA, 51 CLN I RO SANTALUZ -B CEP 48.880-000 TEL(75) 3265-2697 



limpeza, válvulas de segurança no forno, capacidade 47,2  
litros. Pés altos. DAKO  

05 1 UND 

GELADEIRA- 2 portas, foste free, com luz de led, 
compartimentos estra frio, prateleira de vidro rcmovivel, 
com interface TOUR e porta latas flex, amplo espaço de 
armazenamento, função timer, filtro de ar, responsável 
por eliminar odores fortes, iluminação de /ed e painel 
touch, capacidade de 3171t. Capacidade do freezer 88 lt, 
armazenamento total 405 lt, altura de 1,75cm, largura de 
71ctn, voltagem 220w, prf. 73cm. peso 82kg, selo procel, 
consumo de energia menos de 25%, 1 ano de garantia. 
CONSUT/ESMALTEC 1.649,00 1.649,00 

ave 

06 1 UND 

MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL-
multifuncional laser, ate 1200x600 dpi, impressão, copia, 
fax. 8,5 segundos por pagina, 512inh, tecnologia de 
impressão, laser eletrofotográfico. Display LCD 

. touchscreen. colorido de 5 polegadas, velocidade de 
impressão máxima de ate 48/46 ppm (carta A4), 
resolução de impressão máxima ate 1200 x 1200 dpi, 
memoria padrão, máxima 512 MB, bandeja com 
capacidade ate 520 folhas, e uma bandeja multiuso com 
capacidade de 50 Colhas. 1.610 folhas, com bandeija 
opcional, alimentador automático de documentos (ADF), 
ate 70 folhas , interfaces padrão wireless 802.11,800 
MHZ, ethernet gigbil, usb 2.0 de alta velocidade, host usb 
sim, frontal, velocidade de copia/ resolução de copia 
(máxima) ate 48/46 com (carta A4). ate 1200x600 dpi, 
opção de copia, ordenada/mutiplas/redução/ampliação, 
velocidade de digitalização simples/ ate 28 ipm (preto), 
20 ipm (colorido), duplex (frente e verso), ate 56 ipm, 
(preto) 34 ipm (colorido). tamanho do vidro de 
documentos 21,6*.35.6 em, resolução de digitalização, 
(máxima), ate 120(6(1200 dpi, fax modem/ memoria de 
pagina de fax, ate 560pae., memoria de ate 100.000 pag. 
Mês, volume mensal recomendado 5.000 pagina/mês, 
dirnensées da unidade 48,5 x 42.7 x 51,8 cm. Garantia 2 
anos. BROTHER 2.699,00 2.699,00 

07 6 UND 

ESTABILIZADOR- 700 w- características gerais 
Microprocessador auto diagnostico de partida (autoteste), 
partida com zero crossing (tensão zero), filtro de linha, 
(modo comum e diferencial), proteção contra sub e sobre 
tensão com desligamento e rearme automático da saída 
Bi volt automático ( i 5v220v ) ou monovolt proteção fone 
fax (opcional, função TRUE-RIVIS especi Reações 
técnicas - poteneia nominal 700/700, tensão de entrada 
11 5/220, tensão de Sa ida 115, corrente nominal 6,1/3,2, 
fisivel 8/4, máxima protectiu de surto, 276 maxima 
corrente de pico. 4506 tensão operacional 175. SMS ._ 239,00 

1 

1.434,00 

08 1 UND 
IMPRESSORA LASERJET- processador 266, MH, 
8MB. tecnologia de impressão, laser numero de cartucho _ 550.00 550,00 

RUA RI 1 BA11110SA. 51 1313151110 SAN 8A IV 	Sk CEP 43.880-000 11E1(75)3265-2697 



Santaluz - BA O de Març 2018 
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oo-ts 
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(1), preto, cartucho para reposição, cartucho laserjet, 
1.600 paginas, painel de controle, três LEDs indicadores 

, 
.7.0v'r 

.i. 	. 	, 
o 

sem fio, atenção pronta, dois botões (sem fio, cancelar), 
ciclo de serviço, ate 5.000 paginas sistemas operacionais 
compatíveis, Microsoft Windows 7, 32 bits/64 bits, 
Windows vista (32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 
5,8x8,27 a 8,5x14pol. Capacidade de folhas, entrada slot 
de alimentação, prioritário para 10 folhas, 1 USB 2,0 de 
alta velocidade, I wifi, 802.11b/g/n (LxAxP) 
34.9x19,6x23,80 CM. BRO.1 HER/HP 

00  5 UND 

MICRO COMPUTADOR- processador 3-1155 
processador 3m cache. 3.10 ghz, modelo do processador: 
bx. memoria de 4gb ddr3. I 333mhz, HD 500gb satã, 3,5, 
placa mae padrão intel, portas usb no painel dianteiro, 6 
portas usb 2.2, 4 no painel traseiro, rede In, conexões de 
vídeo vga, sistema operacional Windows profissional 64 
bits, tela de 18,5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 

1.500,00 7.500,00 optico, teclado, cnexao usb, 2 caixas de som. INTEL 

10 1 UND 

MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, I tera, 
processador 15-1155 cache, 3.10 ghz. chipset H6I, 
memoria ram 8 gb, ddr3 1333 mhz, hd 01 tem satã, portas 
usb no painel dianteiro pretas, conectores internos para 
mais 2 portas, rede lan 10/100/1000, som, memoria de 
vídeo, 1 gb, conexões de vídeo, saída multi vga, conexões 
trazeiras ps2 tecaldops2, mouse, lan 6x usb, 3x audio, 
sistema operacional Linux, 2 caixas de som, garantia de 
um ano. INTEL 2.400,00 2.400,00 

11 1 UND 

NOBREAK 700,aut 115v, 4 tomadas, recarga automática 
de bateria, protege contra subtensao e sobre tensao, curto 
circuito, surtos de tensão e descarga profunda de bateria, 
filtra ruídos de rede elétrica, transforma 220v em 15v, 
desliga nobreak em modo de bateria sempre que os 
equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o 
consumo desnecessário, protege e assegura maior vida 
útil a bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 
de bateria pelo usuário, permite ser ligado na ausênciada 
rede elétrica, partida a frio , tensa°, voltagem bivolt. SMS 400,00 400,00 

I 2 I UND 

NOTEBOOK, 4 GB, 500 GB, Icei, 17", DVD-RW, preto, 
Windows 8.1, memoria RAM 4 GB, 1-113 500 GB, placa 
de vídeo integrada, system operacional Windows 8.1, 
wireless, wi-fi, USB I x3.0, 2x2.0. leitor de cartão, 
gravador e leitor de DVD, wcbcam, HD de 720 p, 
bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor preto. POSITIVO 1.700,00 1.700,00 

TOTAL 25.398,73 
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TA00 CIVIL 

CASADO 

••• CO.  

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Extedor 

Secretaria de comércio e Serviços 

Deo rta esto Nacional de Registro do Comércio 

NUMERO DE IDENTIFICAÇ AO DO REGISTRO DE EMPRESA • NIkE DA SEDE 

29102647300 

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, mil abrimanw) 

ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA 

NAC I OH 

BRASILEIRA 

REGIME DE SEN5(se casado) 
COMUNHÃO PARCIAL 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
Folhas 1(1 

SEXO 

M F 

FANE& LOPES DE OLIVEIRA 
(mée) 

I ELEIZITA DIAS DE OLIVEIRA 

DENTIDADE Inúmerel proc. ~ser 	

PF(nú""  — 

ASCIDO EM Vate de naccim O) 

14/03/1968 0279817622 
1 	vv...T 	J 	V 

EMANCIPADO POR (tonna de Iman.flç10 - scm.nhI no custos cacto 

xt<xxxxxxxXX.ms 

INCIMIGUADO NA (LoaaN>ouRo .naa,a,r Mc) 

RUA 24 DE OUTUBRO 
140 	i 	- COMPLEMENTO 

CASA 

SMIRROIDISTRITO 

CENTRO 
CEP 	i • 

48.1380000 
MUNICIPIO 

UF 
SANTALUZ J BA 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui , 
. outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CÓDIGO DO ATO 	 mévvLIGIG NG éTG 	 -A---  - - - 
ALTERAÇÃO OE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL)  

osscarçxo DO EVENTO 
NOOODOCOVECLXX ' 

70 002 
	 ALTERAÇÃO 

021 
DESCRIÇÃO no EVENTO 

IECOEOCCOCOODL 
CÓDIGO DO EVENTO 

,COCOUCCCODOCK 

:é0 NOME EMPRESARIAL 
v 	A M LOPES DE OLIVEIRA - ME 

CÓDIGO DO EVENTO 

MOCCO3CCCOCa 

NUM RO 

51 
RUA RUY  BARBOSA 

COMPLEMENTO 

TERREO 

éé<  
G•A:  VALOR DO CAPITAL • as 

30.000,00 

SAIRROMISTRITO 

CENTRO 

tif 	PAIS 

BA I BRASIL  
VALOR DO CAPITAL • Ver extenso/ 

TRINTA MIL REAIS 

CEP 

48.880-000 
CORREIO CAEM NICO E-MAIL) I 

rOCCCODOCOON 

MUNICIAI° 

SANTALUZ 

ATMDA 
 

(colei 

Atividade P1111CIPM 

4761003 
Atividade Te:cum:AM 

' 4761001 

4752100 
ààà 

4751201 

4789007 

XXxxxxx 

xxxxXXX 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOSE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO 
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMATICA 
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITCRIO 

AUTENTICAÇÃO NO 
VERSO 

DADES 
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29/09/2012 

TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 
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XXXX.N0"001•X 
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_kC 
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XXXCUXIXX)(XXX 
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03500185000191 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sue atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
lir..., 

vb 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	 \C__ 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
03.500.113510001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃODATA 
CADASTRAL 

DE ABERTURA 
18/10/1999 

NOME EMPRESARIAL 
A M LOPES DE OLIVEIRA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO INOME DE FANT 
A M LOPES LIVRARIA E PAPELARIA 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.61.0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AlIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.61-0-01 - Comércio varejista da livros 
47.52-1-00 -Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
R RUY BARBOSA 

NUMERO 
51 

COMPLEMENTO 

CEP 
48.880-000 

BAIRRO.D $ RITO 
CENTRO 	

i MUNICIPIO 
SANTALUZ 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
amlopescontato@qmail com 

TELEFONE 
(75) 32654697 I (75) 3226-8940 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
**In* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/08/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
,......... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.....•.* 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: A M LOPES DE OLIVEIRA - EPP 
CNPJ: 03.500.185/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto â 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão ê válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se â situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:05:18 do dia 01/11/2017 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 30/04/2018. 
Código de controle da certidão: 71FB.33D8.5083.613C6 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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JUDIO:LÁ= 
DO TRABAOHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A M LOPES DE OLIVEIRA 
(MATRIZ E FILIATE)CNPJ 03.500.185/0001-91 

Certidão n': 146273644/2018 
Expedição: 14/03/2018, às 16:50:21 
Validade: 09/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que A M LOPES DE 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 

03.500.185/0001-91, NÃO CONSTA do Banco 

Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

-OP 

Nacional 

OLIVEIRA 
CNPJ sob o n° 
de Devedores 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZVo 
PRAÇA DO TANQUE GRANDE 	 à 

SANTALUZ 	

ratocole,  
tO 

e 
CENTRO 

Sigla BA 	

Da 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr 
(a) Diretor (a) da Divisão Dívida Ativa, datada em 
07/03/2018, sob processo de n° 85/2018 

Certifico que a empresa com domicílio fiscal sito à Rua Rui Barbosa, 
n51, Tar-Sala 014 Centro, inscrita neste município 

sob n° 1536, CPF/CNPJ03.500.18510001•91 e natureza , consta arrolado em nome de (a) : AM Lopes de Oliveira • 

EPP, e não possui ate a presente data qualquer débito levantado junto ao erário. 

Em firmeza de que eu JOStarle do Carmo Martins Ferreira , passei es ta, a qual vai, assinada e conferida por mim, 

encerrada e subscrita pelo (a) Sr (a) Diretor 
(a) desta Divisão após lançamento dos pagamentos em nosso cadastro. 

Validade da Certidão de 180 (Cento e oitenta) dias a contar da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Pública M unicipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser posteriormente 

apurados pela autoridade administrativa competente. 

SANTALUZ-BA 
	

jÁ 
e. 	.r. 

D•.1  Danaria 
Tributos 

ento 

João Daniel de Souza Bacelar 
Diretor de Tributos 

INIKEMENEMBENEMEEMA 
enticid de 

gebelionalo de Nota e da Protesto de Matos de San Mui 	
u• çor do ~e de geia 

dua Pedro Evencellsta, n 110 — Centro 	 p Aut !Abaulo 
Cento e dou te que acopla e a raproduaao fiel do 
Jacumsnio apresentado. 	

260.AB0862084 

!mal RE 2 AC rtma 05 214 Total R5 4 30 	 Yonlaernimmlibefu. 

ottani& Ou Carmo Santos — Eserevenle NalariS AuhoL2 da
e1P.1.0^1„. 

3ANT11102 — BA 2010312010 
 

ItettO0 SOMENTE PARA UM DOCUMENTO E COM O SELO 	 D 
103:-  D.O. 4144  

ak . I'D cgr  
N3t• 4# 



CAI A 
CAIXA ECONDAMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	03500185/0001-y1 

Razão SOCiai: A M LOPES DE OLIVEIRA 
Endereço: 	RUA RUY BARBOSA 47 / CENTRO / SANTA= / BA / 48880-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 24/02/2018 a 25/03/2018 

Certificação Número: 2018022412311754447259 

Informação obtida em 14/03/2018, às 16:51.44. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
wvvw.caixa.gov.br  

14/03/2018 httprfiwww.sifge.caixa.gov.b0Empresa/Crf/CrliFgeCFSImprimirPapetasp7VARPessoaMatdz=94870288VARPessoa=94870288,VARUfs... 
 

https.//www.sifge.caixa.gov.b0Empresa/CrUCri/FgeCFS/rnprimirPapelasp?VA  essoaMatr0=94870288.VARPeswa=94870288(VARUfRBARVAR . 1/1 



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA Emissão: I 4/03/201 8 16:52 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arte. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Rabiai 

Certidão N°: 20180647970 

RAZÃO SOCIAL 

A M LOPES DE OLIVEIRA - EPP 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	 CNPJ 

052.232.231 
	

03.500.185/0001-91 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendência de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos adm nistrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Afiva, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 14/03/2018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br  

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página 1 de 1 	 RelCertidnoNegalivaipt 

Sup 



A.G. DO NASCIMENTO 
TELECOMUNICAÇÃO 

CNPJ 08.488.062/0001-04 1NSC. ESTADUAL 72.744.569-ME 

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Declaramos, para fins de habilitação em processo licitatório, que a empresa AM LOPES 

DE OLIVEIRA, CNPJ 03.500.185/0001-91, com endereço RUA RUI BARBOSA, SI, 

CENTRO, SANTALUZ, BAHIA, forneceu a esta instituição eletrodomésticos, eletrônicos, 
produtos de infonnática e material para escritório, atendendo integralmente as 

especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade c qualidade, inexistindo, 

até a presente data, registro negativos que comprometam o fornecimento. 

Santaluz — BA, 20 DE MARÇO 2018. 

A.G. DO NA CIMENTO TELECOMUNICAÇÃO 
CNPJ 08.488.062/0001-04 

ALBEIZA GUIMARÃES DO NASCIMENTO 
PROPRIETARIA 

1 	
00 04 t  

—8 488. 
A°. GR. u0

A  
.0 NPSCIM°26%32t.:4 jffloECTUAM.CriM-Ni 

"N- CEP: a(3.8.9 00 0-0 „.1 

j
ENTVRAOLENTE - BAHIA 

RUA DIONISIO MOTA, 06 CENTRO VALENTE -BA CFA' 48.890-000 TEL(75) 3265-2140 



TJDFT Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS 
1a e 2a  Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/03/2018, NADA CONSTA contra o nome por 
extenso e CPF/CNPJ de: 

A M LOPES DE OLIVEIRA - EPP 
03.500.185/0001-91 

OBSERVAÇÕES: 
Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conter 

pelo interessado e pelo destinatário. 
A autenticidade devera ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital 

segurança impresso, 
A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição 

processos com dados desatualizados, o interessado devera requerer a atualização junto ao juizo ou órgão julgac 
A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Po( 

Judiciário. (artigo 8°, § 2° da Resolução 121/CNJ). 
A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvénéias civis, falências, recuperaçC 

judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o contei' 
das certidões, consultar em www.tjdftjus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão. 

A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993. 
Cumprindo medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

Emitida gratuitamente pela internet em: 19/03/2018 

Data da última atualização do banco de dados: 18/03/2018 

Selo digital de segurança: 2018.CTD.LGUS.QAR6.FEAK.4BY2.4A86 
**" VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS *** 

Página 	1 	de 1 
	 19/03/2018 15:25:.  

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT 
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lotei, Bloco A, Ala B - Térreo. 

Brasília - DF 
Horário de Atendimento: 711 às 1911 	segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
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AM LOPES DE OLIVEIRA 1,„0-‘4-II"Pbss16-  
0C/Ni‘J 03.500.185/ 01-91  

ANTO MIGUEL LOPES DE OLIVpRA 
SÓCIO/PROPRIETBRIO RO 279817622 

   

AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNPJ 03.500.185/0001-91 

INSC. ESTADUAL 52.232.231 

  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO M1CROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Modalidade de Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Número: 004/2018 

  

A empresa AM LOPES DE OLIVEIRA, inscrita no CN P.I if 03.500.185/0001-91, por 
intermédio do seu representante legal, Sr. ANTONIO MIGUEL LOPES DE 
OLIVEIRA, CPF n° 502.596.105-00, Carteira de Identidade n°279817622, declara para 
fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada: 

( 	) Microempresa, confome inciso Ido art. 30  da Lei Complementar123/2006; 

( X) Empresa de Pequeno Porte, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar 123/2003. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 
art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 
Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 
fiscal. 
Obs. Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos 
de se beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006. 

Santaluz — Ba., 20 de Março de 2018. 

RUA RUI BARBOSA, 51 CENTRO SANTA LUZ —BA CEP 48.880-000 
Telefone: (75)3265.2697 



AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNPJ 03.500.185/0001-91 INSC. ESTADUAL 52.232.231 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 1)0 DISPOSTO NO INCISO XXXIII, 
ART. 7" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Convite N°004/2018 

DECLARAÇÃO 
AM LOPES DE OLIVEIRA, inscrita no CNP] sob o n°03.500.185/0001-91, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Antonio Miguel Lopes de OLiveira 

portador da Carteira de Identidade - RG n° 279817622 c do CPF n" 502.596.105-00, 
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei 

federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição 
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso 
de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

Santaluz —ba, 20 de Março de 2018 

A LO ES DE OL/VE 
CNRI 3.500.185/0001- 1 

Antonio iguel L de Oh i f  ira 

r63, 	85/0001-91 

A PP 	DE OLIVEIRA 
RUA 	vOSA. n°47. SALA 01 

i OCiiR: .7.EP: 48 880 000 
SANTALUZ - BANIA 

RUA RUI BARROSA, 51 CENTRO SANTALUZ —RA 
CEP 48.880-000 Telefax: (75) 3265.2697 



G 

M 	bros. 

1 

LICITANTE: tf 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUÉ,---!  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUMA 

CNPJ N.° 13.227.459/000144  

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DE PROPOSTAS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018 

O Pregoeiro e equipe de apoio, constituída peta Portaria no. 04/2018 estiveram reunidos no dia 07 de 

MARÇO de 2018, para publicar em Edital Pregão Presencial 004/2018, objetivando AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPNCOZINHA E AR CONDICIONADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE SANTALUZ. Recursos: Fonte: 01. 

O Pregoeiro voltou a reunir-se no dia 20 de março as 11h0Omin horas do mesmo ano, para receber e 

julgar as propostas apresentadas. 

Instalada a sessão o Senhor Pregoeiro conferiu os documentos de credenciamento bem como os 

envelopes de Documentos e Proposta Financeira, apresentado peto único licitante interessado. Foi 

credenciada a empresa: ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ: 03.500 185/0001-91, 

representada pelo Sr. Antônio Miguet Lopes de Oliveira, inscrito no CPF/MF n°. 502.596.105-00 e RG. n°. 

279817622— SSP/BA. 

A seguir passamos para a fase de julgamento da proposta do licitante 

1- ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA - CNPJ: 03,500.185/0001-91- R$. 25.398,73 

Após abertura e julgamento da proposta financeira da mesma foi deciarada apta a participar da fase de 
Lances: 

LOTE UNICO 
Preço Referencial 
R$. 25.398,73  

ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA 

R$. 25.398,73 

R$. 24.800,00 

SEM LANCE 

t o cieclarou como vencedor a empresa ANTONIO MIGUEL LOPES 

DE OLIVEIRA - CNPJ: 03.500.185/0001-91, como valor de R$. 24,800,00 (vinte e quatro mit e oitocentos 

reais). Nada foi aiegado peios presentes sobre a proposta financeira. A seguir procedeu a abertura dos 

documentos de HABILITAÇÃO da empresa e verificou que todos os itens estão em conformidade com o 

Edital Nada mas tendo a declarar Lavro eu a presente ata que foi Lida e conferida e vai assinada pelo 

Pregoeiro e equipe de apoio. 

Santaluz (BA), 20 de março de 2018. 



AM LOPES DE OLIVEIRA 
CNPJ 03.500.185/0001-91 INSC. ESTADUAL 52.232.231 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
PROPOSTA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N"004/2018 

ITEM QTDE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR 
UNIT R$ 

VALOR 
TOTAL RS 

2 UND 

AR CONDICIONADO- split 12.000 Nus frio 220 wolts 
com funções swing, timer, controle remoto, display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruído, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo t 
nível de ruído, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do imetro de eficiência energética. a nome 
do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
garantia mínima de 01 (um) ano. 

1.399,00 2.798,00 

02 1 UND 

AR CONDICIONADO- split 18.000 btus frio 220 \volts 
com funções swing, timer, controle remoto, display 
digital, função sleep, função de desmitificação, baixo 
ruido, painel eletrônico, controle de temperatura, baixo t 
nivel de ruído, rotulagem contendo: selo procel com 
classificação do imetro de eficiência energética. a nome 
do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 

2.199,00 2.199,00 

03 2 UND 

BEBEDOURO- coluna com frequência de 60 hz e 
potencia d 105w, possui torneira dc polipropileno 
atóxico, com fornecimento de agua natural ou gelada, 
equipado com compressor, tampa removível para limpez 
e alça para transporte, com saída de agua independente e 
capacidade de 2,8 litros/hora (gelada), temperatura de 
agua gelada 5°C e 15°C. suporta galões de até 20 litros 
(garrafões), gabinete de aço, pintado na cor branco e 
certificação do inmetro, tipo de agua, natural gelada, 
certificação do imetro. 

550,00 1.100,00 

04 1 UND 

FOGÃO- com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro 
temperado, puxador em aço e espathadores esmaltados. 
Possui uma prateleira fixa no forno, válvula de segurança 
no forno e classificação A em eficiência energética na 
mesa e B no forno. Tipo de queimadores normais e 01 
queimador família. Potencias — queimador normal de 1,7 
kw, queimador família 2 kw; queimador de forno 2,2 kw. 
tipo de acendimento manual, botões removíveis para 
limpeza, válvulas de segurança no forno, capacidade 47,2 
litros. Pés altos. 369,00 369,00 

RUA Mil BARBOSA, Si GO I RO SAN I ALUZ -BA CEP 48.880-000 1'EL(75) 265-2697 
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1.699,00 1.699,00 

GELADEIRA- 2 portas, foste free, com luz de led, 
compartimentos estra frio, prateleira de vidro removível, 
com interface TOUR e porta latas flex, amplo espaço de 
armazenamento, função timer, filtro de ar, responsável 
por eliminar odores fortes, iluminação de led e painel 
touch, capacidade de 3171t. Capacidade do freezer 88 lt, 
armazenamento total 405 lt, altura de 1,75cm, largura de 
71cm, voltagem 220 w, prf. 73cm, peso 82kg, selo procel, 
consumo de energia menos de 25%, 1 ano de garantia. 
MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 
multifuncional laser, ate 1200x600 dpi, impressão, copia 
fax, 8,5 segundos por pagina, 512mb, tecnologia de 
impressão, laser eletrofotográfico. Display LCD 
touchscreen, colorido de 5 polegadas, velocidade de 
impressão máxima de ate 48/46 ppm (carta A4), 
resolução de impressão máxima ate 1200 x 1200 dpi, 
memoria padrão, máxima 512 MB, bandeja com 
capacidade ate 520 folhas, c unia bandeja multiuso com 
capacidade de 50 folhas, 1.610 folhas, com bandeija 
opcional, alimentador automático de documentos (ADF), 
ate 70 folhas, interfaces padrão wireless 802.11, 800 
MHZ, ethernet gigbit, usb 2.0 de alta velocidade, host usb 
sim, frontal, velocidade de copia/ resolução de copia 
(máxima) ate 48/46 com (carta A4), ate 1200x600 dpi, 
opção de copia, ordenada/mutiplas/redução/ampliação, 
velocidade de digitalização simples/ ate 28 iprn (preto), 
20 ipm (colorido), duplex (frente e verso), ate 56 ipm, 
(preto) 34 ipm (colorido), tamanho do vidro de 
documentos 21,6x35,6 cm, resolução de digitalização, 
(máxima), ate 1200x1200 dpi, fax modem/ memoria de 
pagina de fax, ate 500pag., memoria de ate 100.000 pag. 
Mês, volume mensal recomendado 5.000 pagina/mês, 
dimensões da unidade 48,5 x 42,7 x 51,8 cm. Garantia 2 
anos. 

_STABITIZAD012- 700 w- características  gerais 
Microprocessador auto diagnostico de partida (autoteste), 
partida com zero Grossing (tensão zero), fi ltro de linha, 
(modo comum e diferencial), proteção contra sub e sobre 
tensão com desligamento e rearme atamanco da saída 
Bivolt automático (15v220v) ou monovolt proteção fone 
fax (opcional, função TRUE-RMS especificações 
técnicas —potencia nominal 700/700, tensão de entrada 
115/220, tensão de sarda lis, corrente nominal 6.1 /3,2, 
fisivel 8/4, máxima proteção de surto, 276 maxima 
corrente de pico, 4500 tensão operacional 175. 
IMPRESSORA L.ASERJETTprocessador 266, MLI, 
SMB, tecnologia de impressão, laser numero de cartucho 
(1), preto, cartucho para reposição, cartucho laserjet, 
1.600 paginas, painel de controle, três LEDs, indicadores 
sem lio. atenção pronta, dois botões (sem fio

=  cancelar), 

RUA RUI BARROSA, 51 CENTRO SAN1'4I.U7 HA CEP 4R880-000 TEL(75) 3265-2697 
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ciclo de serviço, ate 5.000 paginas sistemas operacionais‘l,f, 
compatíveis. Microsoft Windows 7, 32 bits/64 bits,  
Windows vista (32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 
5,8x8,27 a 8,5x14pol. Capacidade de folhas, entrada slot 
de alimentação, prioritário para 10 folhas, 1 USB 2,0 de 
alta velocidade, 1 wifi, 802.11b/gin (LxAxP) 
34,9x 19,6x23,80 CM. 

1(rt --- 
1 	

• 

‘5 x50 
Ns-i......._ 

09 5 UNO 

MICRO COMPUTADOR- processador 3-1155 
processador 3 In cache, 3.10 ghz, modelo do processador: 
bx, memoria de 4gb ddr3. 1333mhz, FID 500gb satã, 3,5, 
placa mae padrão intel, portas usb no painel dianteiro, 6 
portas usb 2.2, 4 no painel traseiro, rede In. conexões de 
video vga, sistema operacional Windows profissional 64 
bits, tela de 18,5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 
optico, teclado, enexao usb, 1 caixas de som. 1.487,40 7.437,00 

10 1 UND 

MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, 1 tera, 
processador 15-1155 cache. 3.10 ghz, chipset 1-161, 
memoria rani 8 gb, ddr3 1333 mhz, lid 01 tera satã, portas 
usb no painel dianteiro pretas, conectores internos para 
mais 2 portas, rede lan 10/100/1000, som, memoria de 
vídeo, 1 gh, conexões de vídeo, saída multi vga, conexões 
trazeiras p52 tecaldops2, mouse, lan 6x usb, 3x áudio, 
sistema operacional Linux, 2 caixas de som, garantia de 
um ano. 2.400,00 2.400,00 

1 I UND 

NOBREAK 700,aut 115v, 4 tomadas, recarga automática 
debateria, protege contra subtensao e sobre tensa°, curto 
circuito, surtos de tensão e descarga profunda de bateria, 
fibra ruídos de rede elétrica. transforma 220v em 15v, 
desliga nobreak em modo de bateria sempre que os 
equipamentos conectados não estiverem ligados. Evita o 
Consumo desnecessário, protege e assegura maior vida 
útil a bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 
de bateria pelo usuário, permite ser ligado na ausênciada 
rede elétrica, partida a frio . tensa();  voltagem bivolt. 349,00 349,00 

12 1 UND 

NOTEBOOK, 4 GB, 500 GB. led, 17", DVD-RW, preto, 
Windows 8.1. memoria RAM 4 fiB, HD 500 GR, placa 
de vidco integrada, system operacional Windows 8.1, 
wireless, vid-fi. IJSB 1x3.0, 2x2.0, leitor de cartão, 
gravador e leitor de DVD, webcarn, 1-1D de 720 p, 
bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor preto. 1.700,00 1.700,00 

TOTAL 24.800,00 

(1 	 n 
• 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA No 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 

CNPJ N.°  13.227.459/0001-74 

ADJUDI CA Ç ÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 04/2018. 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Santaluz, através da Portaria Municipal n°. 

03/2018, em conformidade com as Leis: n°. 10.520 e 8.666/93 de 21 de julho de 1993 e em observância 

ao processo da Licitação n°. 004/2018, em forma de PREGÃO e tendo em vista os preços e demais 

condições oferecidas e conforme Cotações de Preços em anexo, obedecidas as exigências legais e 

regulamentares, decide ADJUDICAR a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 

COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

Tendo como vencedor AM LOPES DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ de n° 03.500.185/0001-91, com 

sede Rua Ruy Barbosa, 47, sala 01 Centro, Santaluz — Bahia, com o valor de R$. 24.800,00 (vinte e 

quatro mil e oitocentos reais). 

Santaluz, 20 de março de 2018. 
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TERMO DE HOMOLOGACÃO 

  

Presidente Legislativo da Câmara Municipal de Santaluz, Estado da Bailia, no uso das 

atribuições que lhe confere, e considerando os atos Administrativos praticados pelo 

Pregoeiro, bem como o Parecer da Procuradoria Jurídica deste Município, RECONHEÇO o 

Procedimento adotado na modalidade de Licitação Pregão Presencial N°. 004/2018, com 

fulcro nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, para a contratação com a empresa A M LOPES DE 

OLIVEIRA, CNPJ: 03.500.185/0001-91, com o valor Global de R$. 24.800,00 (vinte e 

quatro mil e oitocentos reais), com o objetivo de ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE SANTALUZ. HOMOLOGADO NESTA DATA, Santaluz, 22 de março de 

2018. 

"g fr.— 

adro dos Reis Atm i a 
Presidente Legislativo 

A versão eletrônica é publicada no endereço eletrônico www.diariodolegislativo.com.br  
Edições assinadas com Certificação Digital ICP-Brasil A3 
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RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N° 16-CENTRO SANTA LUZ-BA 
CNPJ N.° 13.227.459/0001-74 

CONTRATO  

TERMO DE CONTRATO N° 013/2018, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA DE VEREADORES DO 

MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA E A EMPRESA ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ: 03.500.185/0001-91. 

CONTRATANTE: 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, 16, Centro, Santaluz — Bahia, CEP. 48.880-000, inscrito no CNPJ sob n° 13.227.459/0001-

74, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ANTONIO MIGUEL LOPES DE OLIVEIRA, CNPJ: 

03.500.185/0001-91, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida à Rua Ruy Barbosa, 51, Centro, CEP: 48.880-

00, Santaluz — Bahia, representada pelo Sr. Antonio Miguel Lopes de Oliveira, inscrito no CPF/NIF n°. 502.596.105-00 

e RG. N°. 279817622 — SSP/BA. 

I - REPRESENTANTE: 

Representa a CONTRATANTE representada pelo Exm° Sr. Presidente Legislativo PEDRO DOS REIS ALMEIDA, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE. 

II- DA AUTORIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: 

O presente Contrato é celebrado em decorrência da autorização do Presidente Legislativo, exarada em despacho 

constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2018, gerado pelo PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, 

contido. 

III 	- FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente Contrato é regido pelas cláusulas, que faz parte integrante e complementar da ATA DE 

CLASSIFICAÇÃO, como se nele estivesse condições nele contidas, pela Lei 8.666/93, e demais normas legais 

pertinentes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

Constitui objeto da contrafação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR 

CONDICIONADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A aquisição dos materiais deve corresponder rigorosamente às características arroladas 

no edital e os Anexos sob pena de mexecução contratual e aplicação das sanções administrativas cabiveis. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de 

22/03/2018 e encerramento em 31/12/2018, podendo ser prorrogado por interesse das partes. 

2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual 
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2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo 

evistO 
O 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. São obrigações da CONTRATADA: 

Executar o objeto licitado com presteza e eficiência, respeitando as normas do Edital, obedecendo 

dgorosamente ás especificações discriminadas, fornecendo produtos que atendam os ditames da legislação e 

normas correlatas; 

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto licitado; 

Credenciar junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às 

reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes 

de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a existência de 

fiscalização e acompanhamento pelo Município; 

Responsabilizar-se pelo recolhimento dos tributos decorrentes da entrega do bem, bem como arcar com 

os encargos trabalhistas, securitários, providenciados e por todas as demais despesas resultantes da execução do 

objeto licitado; 

Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais 

vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa; 

Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da entrega dos 

materiais e prestar t 	s os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga a atender 

DAS entregas deverão ser feitas no município de Santaluz, em dias uteis das 08:00min as 13:00min, 

obedecendo o pedido formulado através do Presidente Legislativo, no prazo máximo de 2 (dois) dias após 

recebimento da Ordem de Fornecimento. 

3.2. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Promover, na forma do ad. 67 da Lei n° 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução 

do objeto do contrato. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.0. A CONTRATADA receberá pelo objeto do contrato o valor equivalente ao consumo mensal 

solicitado. 

4.1. Os preços deverão ser extraídos da planilha proposta de preços: 

4.2. O valor Global da contrafação é de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). 

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos easu impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

4.4. O valor acima é estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos 

quantitativos efetivamente utilizados. 
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4.5. Os preços só poderão ser reajustados em conformidade conforme está previsto no art. 40, inc. XI, da 

Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação: 

Fonte de recursos: 

UNIDADE -11.01-- CÂMARA MUNICIPAL 

AÇÃO- 1101 

ELEMENTO DE DESPESA — 44905200 — Equipamentos e Material Permanente 

FONTE 01 

CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

6.0 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura que deverá acompanhar a respectiva solicitação autorizada de entrega do objeto licitado emifida, 

entregue de acordo com a nota e conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do 

Departamento/Setor cujo objeto foi entregue, sendo atestada como "de acordo", ao receber os carimbos e 

assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrário, se procederá a devolução e solicitação de 

substituição da entregue em desacordo_ 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A CONTRATADA que não efetuar a entrega no prazo estipulado no edital, dando causa a revogação da 

licitação, sofrerá a aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da 

proposta apresentada, além da suspensão temporária de participação em licitação e impedimento correspondente 

a uma das sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O contratado que iniciar a entrega dos materiais fora do prazo estipulado, além das 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n°8666/93, estará sujeito as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando 

por base o valor global do respectivo lote; 

Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

por período não superior a dois (2) anos; 

f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

7.1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar 

a rescisão do contrato. 

7.2. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida 

no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 
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7.3. Compete ao Presidente Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 142, 

alíneas "b", "c", "d", "e" e "f"; ao previsto no item 142, alinea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

7.4. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da noflficação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual 

poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aplicação das sanções aqui previstas não exime a Contratada da responsabilização 

civil e penal. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E RESOLUÇÃO DO CONTRATO: 

O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, de pleno direito, pelo Contratante independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização à Contratada, nos 

casos previstos neste Contrato e na Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão unilateral, nos termos do caput, ocorrerá conforme o disposto no art. 77 e 

seguintes da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão poderá se dar ainda pela inexecução total ou parcial do contrato pela 

contratada, com as consequências previstas em Lei; 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão poderá se dar de forma amigável, por acordo entre as partes mediante 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo, desde que haja conveniência 

para a Administração. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

Fica eleito o foro da Comarca de Santaluz/BA, como única e competente para dirimir quaisquer conflitos 

oriundos da presente contratação, com renúncia de qualquer outra por mais privilegiada que seja ou venha a sê-lo. 

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

perante testemunhas para todos os fins legais. 

Santaluz/BA, 22 de março de 2018. 

CONTRATANTE: 
Câmara Municipal de Veread r 

Pedro dos Reis Almeida 

CONTRATADO: 
ANTO 	 LIVEIRA 

5 
TESTEMUNHAS: 

NOME.  'CM nne. den Ri. 5.2A9a, irà  

NOME/ J2 4944,04.ígu,' „,41, 	ah  
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