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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022-CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
008/2022 – SRP 

 
Aos 17 dia(s) do mês de maio de 2022, o Município de PRESIDENTE DUTRA - 
MA, com sede na Avenida Adir Leda, Bairro: Tarumã, Presidente Dutra - MA, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 
de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços n° PE 008/2022, RESOLVE registrar os preços para contratação de 
empresa especializada para aquisição de equipamentos, suprimentos e 
materiais de informática destinados a atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Presidente Dutra - MA, tendo sido os referidos preços oferecidos 

pelas empresas cuja propostas foi classificadas em primeiro lugar no certame 
supracitado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para aquisição 
de equipamentos, suprimentos e materiais de informática destinados a atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA conforme 
dados abaixo: 
 
Empresa: R N MOREIRA NETO; C.N.P.J. nº 24.988.343/0001-74, estabelecida na 
Av. Dom Severino n 2074, Sala 203, Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal, Teresina - 
PI, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Neiva Moreira Neto, C.P.F. nº 
023.872.577-40, R.G. nº 762696 SSP/PI.                                                                                                                      

  

ITEM   DESCRIÇÃO   UND  QUANT.  V.UNIT   V.TOTAL  

1 Adaptador Usb Wireless 300m UND 150 R$      180,97 R$         27.145,50 

2 
Bateria de Lithium, tensão 3V, modelo CR 2032, tipo botão, para 

uso geral. UND 200 R$         5,32 R$           1.064,00 

3 

Cabo de rede, tipo CAT6, cor azul, com 4 pares trançados 
compostos de condutores sólidos de cobre nu, isolados em 

polietileno especial, rolo com 100 metros. ROLO 100 R$      894,18 R$         89.418,00 

4 
Cabo   HDMI   2.0,   comprimento   mínimo: 5,0m. 

UND 50 R$      237,28 R$         11.864,00 

5 

Cabo USB para impressora (AxB 2.0). Cabo padrão USB 2.0, tipo A 
macho para USB e tipo B macho Plus Cable, ideal para conexão de 

impressoras e outros periféricos USB. Comprimento mínimo: 1,80m. UND 300 R$        37,50 R$         11.250,00 

6 

Conector Lan Macho Plug RJ45, 8 x 8 vias, seguindo as normas CAT6 

UND 1000 R$         1,30 R$           1.300,00 
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7 

Disco  Rígido  (HD)  Externo  Portátil  USB, capacidade de 01 TB 

UND 100 R$      771,58 R$         77.158,00 

8 

Disco Rígido (HD) Interno Sata, capacidade de 500 GB, tamanho 
padrão: 3,5", velocidade de rotação: 7.200rpm, para PC de mesa 

(Desktop) UND 50 R$      717,99 R$         35.899,50 

9 

Disco Rígido (HD) Interno Sata, capacidade de 01 TB, tamanho 
padrão: 3,5", velocidade de rotação: 7.200rpm, para PC de mesa 

(Desktop) UND 100 R$      868,02 R$         86.802,00 

10 

Disco Rígido (HD) Interno Sata, capacidade de 500 GB, tamanho 
padrão: 2,5", velocidade de rotação: 5.400rpm, para notebook 

UND 50 R$      992,25 R$         49.612,50 

11 

Filtro de Linha com proteção eletrônica de 08 tomadas, com fusível 
contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de 

tensão, com chave inteligente: liga/desliga com indicador luminoso 
de funcionamento e cabo de no mínimo 1,5m. 

UND 150 R$        91,98 R$         13.797,00 

12 

Fonte   ATX   para   Computador   Desktop 250w Ultra Silenciosa 
Bivolt UND 50 R$      346,28 R$         17.314,00 

13 Memória RAM de 4GB DDR3 p/ Desktop UND 200 R$      388,27 R$         77.654,00 

14 Memória RAM de 8GB DDR3 p/ Destop UND 150 R$      670,84 R$       100.626,00 

15 

Mídia CD-RW, regravável, com capacidade de 4,7 GB 

UND 1000 R$         2,74 R$           2.740,00 

16 

Mouse  óptico  padrão,  com  fio  USB  e  3 botões com DPI superior 
a 1000 UND 200 R$        23,02 R$           4.604,00 

17 Pen drive 64 GB UND 150 R$      131,08 R$         19.662,00 

18 Pen drive 32 GB UND 250 R$        81,10 R$         20.275,00 

19 Pen drive 4 GB UND 150 R$        44,94 R$           6.741,00 

20 

Placa de rede interna; interface: PCI Express; padrões com fio: IEEE 
802.11n/g/b; suporta IEEE 802.1X; Certificação: CE, FCC, RoHS. 

UND 150 R$      284,96 R$         42.744,00 
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21 

Placa de rede wireless; interface: PCI Express; padrões sem fio: IEEE 
802.11n/g/b; com 01 antena externa removível (antena 

onidirecional destacável); Ganho de antena: 2 dBi; Frequência: 
2.400 - 2.4835 GHz; Modos Wireless: Modo Ad-hoc/Infraestrutura; 

Segurança Wireless: Suporta WEP, WPA / WPA2  /  WPA-PSK  /  
WPA2-PSK  (chave TKIP / AES) de 64/128 bits, suporta IEEE 802.1X; 

Certificação: CE, FCC, RoHS. UND 70 R$      306,88 R$         21.481,60 

22 

Placa de rede wireless; interface: PCI Express; padrões sem fio: IEEE 
802.11n/g/b; com 02 antenas externas removíveis (antena 

onidirecional destacável); Ganho de antena: 2 dBi; Frequência: 
2.400 - 2.4835 GHz; Modos Wireless: Modo Ad-hoc/Infraestrutura; 

Segurança Wireless: Suporta WEP, WPA / WPA2  /  WPA-PSK  /  
WPA2-PSK  (chave TKIP / AES) de 64/128 bits, suporta IEEE 802.1X; 

Certificação: CE, FCC, RoHS. 
UND 100 R$      336,35 R$         33.635,00 

23 Placa Mãe 1155 H61 Ddr3 16Gb HDMI UND 30 R$   1.090,05 R$         32.701,50 

24 

Teclado para Microcomputador, tipo padrão, conector USB, com 
fio. UND 200 R$        59,52 R$         11.904,00 

25 

Teclado para Microcomputador, tipo padrão, formato Slim, layout 
ABNT2, conector USB, sem fio. 

UND 100 R$      372,64 R$         37.264,00 

26 TINTA PARA EPSON PRETA 1 LITRO UND 100 R$      150,99 R$         15.099,00 

27 TINTA PARA EPSON AZUL 1 LITRO UND 100 R$      150,99 R$         15.099,00 

28 TINTA PARA EPSON VERMELHA 1 LITRO UND 100 R$      150,99 R$         15.099,00 

29 TINTA PARA EPSON AMARELA 1 LITRO UND 100 R$      150,99 R$         15.099,00 

30 

TOONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN1000/TN1060/TN1075 

UND 300 R$      337,07 R$       101.121,00 

31 SSD 240 GB UND 25 R$      998,20 R$         24.955,00 
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32 SSD 120 GB UND 30 R$      640,15 R$         19.204,50 

38 

Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes 
características: - Tecnologia de impressão: Laser; - Monocromática 
cor Preta; - Funções Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax;- Velocidade 

de impressão (preto e branco): até 40 ppm; - Qualidade de 
impressão preto (em dpi): 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de trabalho 
mensal: no mínimo até 12.000 páginas; - Conectividade (Interfaces): 

Pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 WiFi (interno 
ou via adaptador externo (incluso na proposta); - Memória: Pelo 

menos 256 MB; - Velocidade do Processador: mínimo de 600MHz; - 
Bandeja de Entrada: 01 de pelo menos 250 folhas + 01 bandeja 

prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 alimentador automático 
de documentos (ADF) para 50 folhas; - Bandeja de Saída: Pelo 

menos 150 folhas; - Opções de impressão padrão: Duplex. 

UND 50 R$   6.473,00 R$       323.650,00 
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39 

Impressora Multifuncional Laser Monocromática, com as seguintes 
características: - Tecnologia de impressão: Laser; - Monocromática 
cor Preta; - Funções Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax;- Velocidade 

de impressão (preto e branco): até 40 ppm; - Qualidade de 
impressão preto (em dpi): 600 x 600 ou Superior; - Ciclo de 

trabalho mensal: no mínimo até 60.000 páginas; - Conectividade 
(Interfaces): Pelo menos 1 Ethernet, 1 USB, 1 linha telefônica e 1 
WiFi (interno ou via adaptador externo (incluso na proposta); - 
Memória: Pelo menos 256 MB; - Velocidade do Processador: 

mínimo de 600MHz; - Bandeja de Entrada: 01 de pelo menos 250 
folhas + 01 bandeja prioritária para pelo menos 100 folhas + 01 
alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; - 

Bandeja de Saída: Pelo menos 150 folhas; - Opções de impressão 
padrão: Duplex. UND 30  R$ 11.096,87   R$       332.906,10  

40 

Impressora Laser Monocromática, com as seguintes características: 
- Velocidade de impressão (preto e branco): até 20ppm; - 

Qualidade de impressão preto (em dpi): 2400 x 600; - Ciclo de 
trabalho mensal: Até 8.000 páginas;  -  Conectividade  (Interfaces):  
USB 2.0 de alta velocidade e Wireless; - Memória Padrão: 32MB; - 

Capacidade de Bandeja de entrada: até 150 folhas; - Capacidade de 
Bandeja de saída: até 50 folhas. 

UND 30  R$   4.206,28   R$       126.188,40  
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42 

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta, com as seguintes 
características: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta; - Colorido; 

- Funções Imprimir, Copiar, Digitalizar e Fax; - Impressão e 
Digitalização até A3; Impressão Duplex; - Velocidade  de impressão 
(preto e branco): até 35 ppm e (colorida): até 27 ppm; - Qualidade 
de impressão máxima (em dpi): Colorida até 4800 x 1200 e Preto: 

até 600 x 600; - Ciclo de trabalho mensal máximo: até 30000 
páginas; - Volume mensal recomendado: 250 a 2.000 páginas; - 

Conectividade (Interfaces): Wi-Fi, Rede Ethernet, USB 2.0 de alta 
velocidade e Wi-fi; - Capacidade de Bandeja de entrada: até 250 
folhas; - Capacidade de Alimentador automático: até 50 folhas. 

UND 15  R$   5.142,40   R$         77.136,00  

43 

Monitor LED de 18.5'' padrão, conexão: VGA e/ou HDMI, formato 
da tela: widescreen. UND 100  R$   1.583,87   R$       158.387,00  

44 

Monitor LED de 21.5'', conexão: VGA e/ou HDMI, formato da tela: 
widescreen. UND 50  R$   1.926,80   R$         96.340,00  

45 

Monitor LED de 23.6'', conexão: VGA e/ou HDMI, formato da tela: 
widescreen Full HD. UND 30  R$   1.991,09   R$         59.732,70  



 

 

 

 

1 / 6 
LEI: 

48 

Projetor de LED 3.000 ANSI lumens de brilho ou superior; contraste 
5.000:1 ou superior; suporta HDTV (até 1080p); resolução 

suportada: VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200); Interface 
(entradas/saídas) mínimas: 01 Computador in (D-sub 15 pinos); 01 
Monitor out (D-sub 15 pinos), 01 Vídeo Composto in (RCA), 01 S- 
Video in (Mini DIN 4 pinos), 01 HDMI, 01 Áudio in (Mini Jack), 01 

Áudio out (Mini Jack), 01 Áudio L/R (RCA), 01 Alto falante (Speaker) 
10W, 01 USB (tipo A), 01 USB (tipo B), 01 RS232 (DB 9 pinos), 01 
LAN (RJ45);  Lentes:  F2.6-2.78,  F  =  10,2-12,24 mm; lâmpadas: 

4500/6000/6500 horas; itens adicionais: protetor de lente, controle 
remoto, cabo de alimentação, cabo USB e cabo VGA (computador). 

UND 30 R$   3.726,63 R$       111.798,90 

49 

Projetor multimídia, de melhor qualidade: com resolução XGA e 
brilho de 3500 lumens, para projeções mais claras e vibrantes, 

mesmo em ambientes iluminados. Conectividade sem fio através de 
adaptador incluído, permitindo computadores, tablets e 

smartphones diretamente ao projetor. Compatível com os padrões 
IEEE 802.1 1 n/g/b com taxa de transmissão de 130 mbps. 

UND 10 R$   5.663,07 R$         56.630,70 

50 

Roteador Wireless, com as características mínimas: Modos 
Wireless: Modo Roteador, Repetidor de Sinal e Modo Access Point; 
Frequência: 2.4GHz e 5Hz; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; com 02 ou 
mais antenas de 5 dBi ou superior; Conexões de Entrada: 1 x RJ45 

WAN / 4 x RJ45 LAN. UND 150 R$      284,96 R$         42.744,00 

51 
Switch 18 portas 10/100/1000  Gigabit  Não Gerenciável 

UND 50 R$   1.924,58 R$         96.229,00 

52 
Switch 26 portas 10/100/1000 + 2 portas combo mini-GBIC, 

Gerenciável. 
UND 20 R$   4.889,26 R$         97.785,20 
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53 

Switch 26 portas 10/100/1000 + 2 portas combo mini-GBIC, Não 
Gerenciável UND 30 R$   3.929,64 R$       117.889,20 

54 
Switch 26 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP, Gerenciável, QoS, 

IPv6, SSH/SSL, RADIUS, Layer 2/Layer 3 
UND 15 R$   6.742,97 R$       101.144,55 

56 

Testador de cabo modelos RJ11 e RJ45 (teste de continuidade 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 e G(terra) e verificação de conexão trocada, curto 

aberto e cruzado). 
UND 17 R$      196,62 R$           3.342,54 

  VALOR TOTAL    R$  2.842.237,39 

 
Empresa: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA; C.N.P.J. nº 27.975.551/0001-27, estabelecida na Av. Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B n 100, Sala 1201, 
Parte B, Edificil Centro Empresarial VARIG, Asa Norte, Brasilia - DF, representado neste ato pelo Sr. Felipe Gonçalves Nova da Costa, C.P.F. nº 029.555.641-25, 

R.G. nº 2673712 SSP/DF. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V.UNIT V.TOTAL 

33 

Computador All-in-One, com as características mínimas: 
processador Core i3 (9ª geração ou superior); memória RAM de 

04GB DDR3; HD Sata de 500GB; Tela de 21.5"; Placa de rede 
padrão Gigabit Ethernet; Conectividade: Wireless e Bluetooth; 
Conexões (Entradas): HDMI e/ou VGA, 3 ou mais USBs, Cartão 
de Memória; Sistema Operacional: Windows 10; Componentes 

adicionais: mouse óptico e teclado USB (com fio). 
UND 100 R$   6.650,00 R$       665.000,00 

34 

Computador Desktop, com as características mínimas: 
processador Core i3 (7ª geração ou superior); memória RAM de 

04GB DDR3; HD Sata de 500GB; Tela de 21.5"; Placa de rede 
padrão Gigabit Ethernet; Conectividade: Wireless e Bluetooth; 
Conexões (Entradas): HDMI e/ou VGA, 3 ou mais USBs, Cartão 
de Memória; Sistema Operacional: Windows 10; Componentes 

adicionais: mouse óptico e teclado USB (com fio). 
UND 150 R$   3.500,00 R$       525.000,00 
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35 

Computador Desktop, com as características mínimas: 
processador Core i5 (7ª geração ou superior); memória RAM de 

08GB DDR3; HD Sata de 500GB; Monitor de LED, Tela de até 19"; 
Placa de rede padrão Gigabit Ethernet; Conectividade: Wireless 

e Bluetooth; Conexões: PS2, HDMI e VGA, 3 ou mais USBs, 
Cartão de Memória e entradas de áudio HD; Sistema 

Operacional: Windows 10; Componentes adicionais: mouse 
óptico e teclado USB (com fio) 

UND 50 R$   5.000,00 R$       250.000,00 

36 

Estabilizador Elétrico, potência nominal 1500VA, alimentação 
bivolt, com no mínimo 5 tomadas de saída no padrão NBR 

14136. UND 150 R$   1.300,00 R$       195.000,00 

37 

Estabilizador Elétrico, potência nominal 2000VA, alimentação 
bivolt, com no mínimo 5 tomadas de saída no padrão NBR 

14136. UND 100 R$      990,00 R$         99.000,00 

41 

Impressora Multifuncional Tanque de Tinta, com as seguintes 
características: - Tecnologia de impressão: Jato de tinta; - 

Colorido; - Funções Imprimir, Copiar, Digitalizar; - Velocidade de 
impressão (preto e branco): até 33 ppm e (colorida): até 15 

ppm; - Qualidade de impressão máxima (em dpi): Colorida até 
4800 x 1200 e Preto: até 600 x 600; - Ciclo de trabalho mensal: 

até 4.500 páginas (preto e branco) e até 7.500 páginas 
(colorido); - Conectividade (Interfaces): USB 2.0 de alta 

velocidade e Wi-fi; - Capacidade de Bandeja de entrada: até 100 
folhas; - Capacidade de Bandeja de saída: até 30 folhas. UND 50 R$   3.850,00 R$       192.500,00 
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46 

Nobreak 1.400VA, bivolt, com 6 tomadas 10A - NBR 14136; com 
filtro de linha e estabilizador interno com 4 estágios de 

regulação; Botão liga/ desliga (com pausa de segurança) 
temporizado com função Mute; LED colorido no painel frontal e 
Alarme audiovisual: indica as condições de funcionamento do 

nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de 
autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Porta fusível 

externo com unidade reserva. UND 100 R$   1.900,00 R$       190.000,00 

47 

Nobreak 2.200VA, bivolt, com 8 tomadas 10A - NBR 14136; com 
filtro de linha e estabilizador interno com 4 estágios de 

regulação; Botão liga/ desliga (com pausa de segurança) 
temporizado com função Mute; LED colorido no painel frontal e 
Alarme audiovisual: indica as condições de funcionamento do 

nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de 
autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações;  

4  baterias  seladas  internas  de 12V 7Ah; Conector para 2 
baterias automotivas; Microprocessador RISC/FLASH de alta 

velocidade. Porta fusível externo com unidade reserva. 
UND 50 R$   4.000,00 R$       200.000,00 

55 

Tablet com Sistema Operacional Android 8.1 ou superior, tela 
até 9'', memória de 32 GB ou superior, processador QuadCore 

ou superior, Bluetooth, Wifi, suporte para cartão SIM, câmera de 
3Mpx ou superior. UND 300 R$   1.750,00 R$       525.000,00 

 VALOR TOTAL    R$  2.841.500,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 

contados a partir da sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 
Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados 
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na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, 
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem 
que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, 
sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 
 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 
fornecedor assume o  compromisso de atender, durante o prazo de sua 
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro 
de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de 
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do serviços, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este serviços não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos serviços deverão ocorrer de 
acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo 
ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias da expedição da mesma. 
 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 
sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados 
da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a 
conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 

designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal 
emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo 
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da 
entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, 
por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 
(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação 
e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados 
serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. 
Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre 
a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido 
do bem. 
 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 
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data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n° PE 008/2022, a Administração da entidade contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante 
contra - recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 
 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 
descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 
pela não execução parcial ou total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 
desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e 
“III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto 
ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições 
contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o 
custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido. 
 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará 
os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá 
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante. 
 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 
 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação 
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da conformidade do material com as especificações constantes da proposta 
da empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 
 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após 
o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
 

 A pedido, quando: 
 
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material. 
 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
 

 Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pela contratante. 

 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços, sua retificação ou 

cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 
requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, 
quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do 
direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º 
do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se 
dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento 
registrados na Ata. 
 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser 
total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da 
presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no 
edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da 
natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  PE 
008/2022 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com 
observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e 
demais normas aplicáveis. 

 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço 
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na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pelo Contratante. 
 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, 
que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 
julgadas no foro da cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, com exclusão de 
qualquer outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 

 Presidente Dutra-MA, 17 de maio de 2022. 
______________________________________________________________

____________ 
ELIAS RODRIGUES LIMA 

ASSESSOR EXECUTIVO E ORDENADOR DE DESPESAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 

CONTRATANTE 
_______________________________________________________ 

R N MOREIRA NETO 
C.N.P.J.  nº 24.988.343/0001-74 
Raimundo Neiva Moreira Neto 

C.P.F. nº 023.872.577-40 
CONTRATADA 

______________________________________________________ 
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
C.N.P.J.  nº 27.975.551/0001-27 
Felipe Gonçalves Nova da Costa 

C.P.F. nº 029.555.641-25 
CONTRATADA 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022-CPL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
009/2022 – SRP 

 
Aos 23 dia(s) do mês de maio de 2022, o Município de PRESIDENTE DUTRA - 
MA, com sede na Avenida Adir Leda, Bairro: Tarumã, Presidente Dutra - MA, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 
de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços n° PE 009/2022, RESOLVE registrar os preços para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de Materiais Permanentes (Moveis, 
eletrodomésticos e eletrônicos) para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Presidente Dutra - MA, tendo sido os referidos 
preços oferecidos pelas empresas cuja propostas foi classificadas em primeiro 
lugar no certame supracitado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
fornecimento de Materiais Permanentes (Moveis, eletrodomésticos e 
eletrônicos) para atender as necessidades das diversas Secretarias do 
Município de Presidente Dutra - MA conforme dados abaixo: 
 
Empresa: R N MOREIRA NETO; C.N.P.J. nº 24.988.343/0001-74, estabelecida na 
Av. Dom Severino n 2074, Sala 203, Ed. Zé Carvalho, Horto Florestal, Teresina - 
PI, representado neste ato pelo Sr. Raimundo Neiva Moreira Neto, C.P.F. nº 
023.872.577-40, R.G. nº 762696 SSP/PI.                                                                                                                      
  

ITEM DESCRIÇÃO 
UN
D 

QUANT
. 

V.UNIT MARCA V.TOTAL 

2 

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 
refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, 
recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, 
características adicionais: com controle remoto sem fio e 
classe A-Controle Principal.  

UN
D 

120 R$ 2.660,00 GREE R$ 319.200,00 

6 

AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 
refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, 
recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, 
características adicionais: com controle remoto sem fio e 
classe A. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

30 R$ 9.466,60 GREE R$ 283.998,00 
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AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 
refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, 
recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, 
características adicionais: com controle remoto sem fio e 
classe A. - COTA RESERVADA 

UN
D 

6 R$ 9.466,60 GREE R$ 56.799,60 

9 

ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. Especificação: Tampo e 
laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com 
uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, 
permitindo que somente 02 peças forme o corpo do 
armário, com suporte para prateleira permitido regulagem 
de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com 
reforço ômega no centro das mesmas, fixada através de 
solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa 
visão com ângulo de 180ø, prateleira central fixa, 
permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, 
fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a 
união de todas as peças metálica serão feitas através de 
solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento 
desengraxaste ante corrosivo através banho de imersão, 
pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas a 300øc 
na cor cinza. Todo móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) 
de espessura. Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40. - COTA 
RESERVADA  

UN
D 

6 R$ 1.973,99 Elite Aço R$ 11.843,94 

11 

ARMARIO DE AÇO MODELO PA. Especificação: Altura 
170cm, largura 75cm, profundidade 35cm, com duas portas 
de abrir, 3 prateleiras reguláveis, com fechadura conjugada, 
cor cinza. (Chapa 26, espessuras 0,45mm). - COTA 
RESERVADA  

UN
D 

4 R$ 1.962,16 
Elite Aço 

 
R$ 7.848,64 

12 

ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO. Especificação: Armário de 
parede, 3 portas, dimensões (altura x largura x 
profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior, puxador 
em plástico de alta resistência, com acabamento 
metalizado, fabricado com aço, pintura eletrostática a pó, 
tratamento anticorrosão, cor branca.  

UN
D 

25 R$ 1.864,35 
Bertolini 

 
R$ 46.608,75 

13 

ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO. Especificação: Arquivo 
escritório, chapa aço 26, acabamento superficial com 
pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, 04 
gavetas, tipo fechamento gavetas: com puxadores, 
dimensões: 0,46 x 0,55 x 1,33m, as gavetas em sistema de 
deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga 
de 10kg por gaveta uniformemente distribuído, aplicação: 
pastas suspensas, com 02 chaves, cor cinza.  

UN
D 

50 R$ 2.449,30 
Ultra 

Móveis 
R$ 122.465,00 

14 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 200 KG. 
Especificação: Em aço carbono SAE – 1020, pintura 
eletrostática a pó, piso de borracha antiderrapante, pés 
reguláveis, com régua antropométrica de medidas 1,00 a 
1,95 x 0,5cm.  

UN
D 

15 R$ 2.101,97 Balmak R$ 31.529,55 
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BATEDEIRA. Especificação: Em aço inox, batedeira 
planetária 5 velocidades, capacidade tigela 4 litros, 220 
volts.  

UN
D 

18 R$ 895,78 MONDIAL R$ 16.124,04 

16 

BATEDEIRA INDUSTRIAL. Especificação: Capacidade 5 litros, 
6 velocidades, batedores em alumínio especiais para cada 
função (globo, raquete e espiral), POTÊNCIA: motor de 1/4 
CV. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

20 R$ 3.762,51 
Back+Deck

er 
R$ 75.250,20 

17 

BATEDEIRA INDUSTRIAL. Especificação: Capacidade 5 litros, 
6 velocidades, batedores em alumínio especiais para cada 
função (globo, raquete e espiral), POTÊNCIA: motor de 1/4 
CV. - COTA RESERVADA  

UN
D 

8 R$ 3.762,51 
Back+Deck

er 
R$ 30.100,08 

18 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Especificação: 
Fornece água gelada, três torneiras: de rosca de alta vazão. 
Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de 
aço carbono galvanizada com pintura a pó por processo 
eletrostático. Filtro de água: para altas vazões compostas 
por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão 
ativado. Reservatório: de até 150 litros em plástico de alto 
impacto, produzido sem soldas e isolado termicamente com 
poliuretano injetado. Termostato: Regulável. Serpentina: 
Em aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que 
facilita a higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 14øc. 
-Potência:240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 
litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

30 R$ 2.900,00 Frisbel R$ 87.000,00 

19 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Especificação: 
Fornece água gelada, três torneiras: de rosca de alta vazão. 
Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de aço 
carbono galvanizada com pintura a pó por processo 
eletrostático. Filtro de água: para altas vazões compostas por 
elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado. 
Reservatório: de até 150 litros em plástico de alto impacto, 
produzido sem soldas e isolado termicamente com 
poliuretano injetado. Termostato: Regulável. Serpentina: Em 
aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que facilita a 
higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 14øc. -
Potência:240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 
litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA RESERVADA  

UN
D 

6 R$ 4.073,94 Frisbel R$ 24.443,64 

20 

BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS. Especificação: 
Bebedouro água, tipo industrial, características adicionais 4 
torneiras, latão cromado, serpentino cobre local I, voltagem 
bivolt, material gabinete aço inoxidável, material 
reservatório água aço inoxidável, capacidade 200 litros – 
COTA PRONCIPAL  

UN
D 

20 R$ 4.099,00 Frisbel R$ 81.980,00 
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS. Especificação: 
Bebedouro água, tipo industrial, características adicionais 4 
torneiras, latão cromado, serpentino cobre local I, voltagem 
bivolt, material gabinete aço inoxidável, material 
reservatório água aço inoxidável, capacidade água 200 
litros. - COTA RESERVADA  

UN
D 

4 R$ 5.879,97 Frisbel R$ 23.519,88 

22 

BEBEDOURO REFRIGERADO. Especificação: Bebedouro água 
garrafão, material aço galvanizado, tipo elétrico de coluna, 
acabamento externo pintado, capacidade 20, voltagem 220, 
cor branca, características adicionais 2 torneiras (natural e 
gelada), serpentina externa, pés antiderrapantes, aparador 
de excesso de água removível.  

UN
D 

40 R$ 1.408,21 Top Life R$ 56.328,40 

23 

BIRÔ C/ DUAS GAVETAS EM MDF. Especificação: 
Confeccionada em MDF com no mínimo 15mm de 
espessura, medindo aproximadamente 1200mm x 600mm, 
cantos arredondados, bordas em PVC 3mm. Com puxador 
em PVC e chave frontal para travamento. Painel frontal 
confeccionado em MDF com no mínimo 15 mm de 
espessura, base dos pés em tubos metalon, sapatas 
antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades 
dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função 
de proteção da pintura, aumentando a durabilidade.  

UN
D 

50 R$ 989,51 Maiart R$ 49.475,50 

24 

BIRÔ SEM GAVETA. Especificação: Tampo confeccionado em 
MDP de 15mm, mesa medindo 1,20 x 0,60, com estrutura 
em metalon 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, fixação da 
estrutura ao tampo através do parafuso soberbo direto na 
madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica 
polipropileno. (Não possui gaveta).  

UN
D 

30 R$ 892,25 Maiart R$ 26.767,50 

25 

CADEIRA DE PLASTICO. Especificação: Cadeira, material 
plástico, sem braço, capacidade aprox. 140KG, peso aprox. 
do produto: 2,5KG. Dimensões do produto (LXAXPX): 56 x 
79 58 cm, características adicionais empilhavél.  

UN
D 

300 R$ 84,30 Tramontina R$ 25.290,00 

26 

CADEIRA EXECUTIVA FIXA (PÉ TRAPÉZIO). Especificação: 
Cadeira fixa executiva lisa, estrutura em trapézio, sem 
braços. Cadeira com assento e encosto anatômico com 
lâmina para fixação no assento e estrutura trapezoidal. 
Pintura eletrostática na cor preta. Cadeira com assento e 
encosto feitos em madeira compensada multilaminada, 
espessura de no mínimo 15 mm, espuma injetada 
anatomicamente com densidade mínima de 50 kg/m³, 
contra encosto com acabamento em vinil, bordas do 
assento e encosto protegido com perfil de PVC, estrutura 
em aço tubular 7/8 no formato trapezoidal. Peso suportável 
aproximado: 130kg.  

UN
D 

50 R$ 564,48 360OFFICE R$ 28.224,00 
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27 

CADEIRA EXECUTIVA FIXA (04 PES, SEM BRAÇO). 
Especificação: Cadeira executiva fixa, sem braços, produto 
anatômico. Fabricada com o assento e encosto em madeira 
compensada revestida com espuma injetada D-45, 
revestidos em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. 
Sua base é fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Dimensões 
aproximadas: peso: 17,80, altura: 0,88, largura: 0,43, 
profundidade: 0,43.  

UN
D 

60 R$ 338,69 360OFFICE R$ 20.321,40 

28 

CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR. Especificação: Com 
braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do 
assento, com capas de proteção na cor preta, encosto 
estrutural em polipropileno com almofadas em espuma 
injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação, 
Levantamento: a gás, base: 35cm. Dimensões aproximada 
(LxPxA): 67 x 74 x 108-117.5cm, Peso: 15,45 Kg, Peso 
Máximo Suportado: 130 Kg.  

UN
D 

40 R$ 675,23 
Ultra 

Móveis 
R$ 27.009,2 

29 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO. 
Especificação: Com assento encosto interno em 
compensado multilaminas moldada anatomicamente a 
quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em 
poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a 
propagação de rasgo assento com largura de 430 mm e a 
altura de 390 mm, base com estrutura em aço e capa 
protetora, com 05 patas e rodízio duplo, com rodas de 
50mm.  

UN
D 

30 R$ 515,58 
Ultra 

Móveis 
R$ 15.467,40 

30 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. 
Especificação: Com assento encosto interno em 
compensado multilaminas moldada anatomicamente a 
quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em 
poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a 
propagação de rasgo assento com largura de 430mm e a 
altura de 390mm, base com estrutura em aço e capa 
protetora, com 5 patas e rodízio duplo, com rodas de 
50mm.  

UN
D 

50 R$ 394,61 
Ultra 

Móveis 
R$ 19.730,50 

31 

CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 
p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar 
(electric/acoustics) com bright ativo, Entradas3: 01 p10 
órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM: 1, Saída: 
Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos, 
Canal para microfone, guitarra e violão, Controle master: 
Volume geral, Overload led: Indicador de sobrecarga, 
Sistema acústico: 01 alto-falante de 15", Médio de 5 ": 
1,Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões 
aproximadas do produto: 85 x 63 x 33 cm ou equipamento 
similar ou de qualidade superior. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

10 R$ 568,28 Frahm R$ 5.682,80 
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32 

CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 
p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar 
(electric/acoustics) com bright ativo, Entradas3: 01 p10 
órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM: 1, Saída: 
Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos, 
Canal para microfone, guitarra e violão, Controle master: 
Volume geral, Overload led: Indicador de sobrecarga, 
Sistema acústico: 01 alto-falante de 15", Médio de 5 ": 
1,Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões 
aproximadas do produto: 85 x 63 x 33 cm ou equipamento 
similar ou de qualidade superior. - COTA RESERVADA  

UN
D 

2 R$ 568,28 Frahm R$ 1.136,56 

33 

COIFA EM INOX. Especificação: Coifa de parede piramidal 
inox 90 cm c/ duplo filtro, c/função exaustor e depurador, 
c/ estrutura inox, 03 (três) velocidades de sucção 
controladas por botões, para fogões c/ até 06 (seis) bocas, 
c/baixo nível de ruído e filtro de carvão ativado.  

UN
D 

25 R$ 1.948,07 Tramontina R$ 48.701,75 

34 

COLCHÃO PARA BERÇO D-23. Especificação: Tecido tratado 
Antiácaro, antimofo e antialérgico. Dimensões 
aproximadas: 60 x 1,30 x 10.  

UN
D 

80 R$ 409,15 Ortobom R$ 32.732,00 

35 

CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA. Especificação: Em 
granito, 06 lugares com 06 cadeiras em aço, trampo da 
mesa em granito medindo (1,40x0,85m) na altura mínima 
de 770MM, pintura em UV de alto brilho na cor branca com 
assento da cadeira em korino ou espuma 18 revestido com 
tecido 100% poliéster.  

UN
D 

15 R$ 2.116,80 Artefamol R$ 31.752,00 

36 

CONJUNTO REFEITORIO. Especificação: Conjunto para 
refeitório, composto de uma mesa e dois bancos. Refeitório 
com encosto sendo 01 mesa com tampo medindo 
aproximadamente: 1,91x0,55cm, em MDF 18mm, revestido 
em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC 
colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta 
epóxi a pó, com tratamento antioxidante antiferrugem. 
Altura aproximadas: 55cm. Com 02 bancos com assento e 
encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e 
encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil 
de PVC colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado 
com tinta epóxi a pó, com tratamento antioxidante 
antiferrugem. Altura aproximada 35cm.  

UN
D 

35 R$ 2.567,78 
Design 
Office 

Móveis 
R$ 89.872,30 

37 

ESCADA ABRIR/FECHAR. Especificação: 7 degraus 
confeccionada em aço, pés c/ proteção emborrachada. 
Dimensões aproximadas da escada. A escada aberta: altura: 
1945mm- largura:435mm-profundidade: 1090mm. A escada 
fechada: altura 2045-largura:425mm- profundidade: 
125mm. Características adicionais: travamento automático, 
capacidade 100 kg.  

UN
D 

10 R$ 490,18 Mor BR R$ 4.901,80 
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ESPELHO. Especificação: Espelho, material vidro cristal 
bizotado, formato retangular, espessura 4 mm, 
comprimento 90 cm, largura 60 cm, características 
adicionais sem moldura, 4 fixadores redondos inox.  

UN
D 

15 R$ 342,12 E2G R$ 5.131,80 

40 

ESTRADOS DE PLASTICO 82CM x 41CM X 13CM. 
Especificação: estrado plástico preto reforçado, largura: 82 
cm, profundidade: 41 cm, altura: 13 cm, possui encaixe para 
fixar um ao outro (macho / fêmea).  

UN
D 

30 R$ 127,22 TNA PLAST R$ 3.816,60 

41 

FOGÃO 4 BOCAS. Especificação: Com acendimento 
automático, fogão 4 bocas, com tampa de vidro e mesa de 
inox. Potência dos queimadores: 2 queimadores 1500w e 2 
queimadores 1750w. Forno esmaltado, isolamento térmico 
com lã de basalto. Visor total na porta do forno. 
Queimadores estampados e manipuladores anatômicos. 
Dimensões aproximadas: altura 90 cm, largura 50 cm e 
profundidade 55 cm. Bivolt.  

UN
D 

25 R$ 1.168,50 Esmaltec R$ 29.212,50 

42 

FOGÃO 6 BOCAS. Especificação: Fogão a gás (Piso) 6 bocas, 
acendimento automático, forno limpa fácil, puxador em 
aço, tampa de vidro temperado, manipuláveis, eficiência 
energética classe A, voltagem bivolt.  

UN
D 

20 R$ 1.988,73 
Esmaltec 

 
R$ 39.774,60 

43 

FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS. Especificação: Fogão 
industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, 
tipo acendimento: manual, comprimento 118 cm, largura 
88 cm, altura 80 cm, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, 
características adicionais: 30x30 cm, queimadores duplos, 
forno e paneleiro, quantidade bocas 2.  

UN
D 

15 R$ 1.264,36 Brascool R$ 18.965,40 

44 

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS. Especificação: Fogão 
industrial - a gás, alta pressão sem forno, 04 bocas, sendo 
02 bocas duplas e 02 bocas megas, grades e queimadores 
de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 40x40cm, 
injetor de gás horizontal, bandeja coletora em chapa inox 
pintados, estrutura em aço carbono, perfil 'U' 10cm, 
espessura 1,5mm, com pintura eletrostática epóxi-pó, 
medidas aproximadas (LxAxP) 118cm x 80cm x85cm.  

UN
D 

12 R$ 2.032,08 Brascool R$ 24.384,96 

45 

FORNO MICRO-ONDAS 35 L. Especificação: Prato giratório 
removível, display e menu com funções em português. 
Trava de segurança, selo procel A. Bivolt.  

UN
D 

30 R$ 929,96 Midea R$ 27.898,80 

48 

FREEZER 400 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, 
capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. 
Características adicionais: 2 portas contendo puxador 
resistente com sistema de trava de segurança (chave), 
dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em 
aço galvanizado dispondo maior resistência à 
oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

15 R$ 4.304,90 Electrolux R$ 64.573,50 
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49 

FREEZER 400 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, 
capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. 
Características adicionais: 2 portas contendo puxador 
resistente com sistema de trava de segurança (chave), 
dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em 
aço galvanizado dispondo maior resistência à 
oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA  

UN
D 

3 R$ 4.304,90 Electrolux R$ 12.914,7 

50 

FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, 
capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. 
Características adicionais: 2 portas contendo puxador 
resistente com sistema de trava de segurança (chave), 
dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em 
aço galvanizado dispondo maior resistência à 
oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL  

UN
D 

10 R$ 6.405,83 Consul R$ 64.058,30 

51 

FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, 
capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. 
Características adicionais: 2 portas contendo puxador 
resistente com sistema de trava de segurança (chave), 
dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em 
aço galvanizado dispondo maior resistência à 
oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA  

UN
D 

2 R$ 6.405,83 Consul R$ 12.811,66 

52 

GARRAFAO TERMICO 6 LITROS. Especificação: Garrafão 
térmico para água com capacidade de 6 litros, formato 
dupla c/2 compartimentos separados, tipo botijão, 
características adicionais c/ torneiras, alças e pés em 
plástico.  

UN
D 

35 R$ 974,40 Termolar R$ 34.104,00 

53 

LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES. Especificação: 
Liquidificador modelo doméstico, capacidade de 02 litros, 
revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo 
plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) 
velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350w, tensão 
220 volts.  

UN
D 

18 R$ 229,96 Philco R$ 4.139,28 

54 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Especificação: Material copo: 
aço inoxidável, material base: aço inox, altura: 495 mm, 
profundidade: 202 mm, capacidade: 2 L, potência motor: 
800w, tensão bivolt.  

UN
D 

8 R$ 1.304,54 Jl Colombo R$ 10.436,32 

55 

LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Cadeira longarina 
com 03 lugares, cadeira plástica Iso de fabricação nacional, 
polipropileno no assento e encosto, com as medidas 
aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O encosto mede 
aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura.  

UN
D 

16 R$ 857,56 RIVEL R$ 13.720,96 

56 

LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Longarina modelo 
secretaria 3 lugares, com encosto e assento confeccionados 
em madeira compensada, revestidos em tecido 100%, 
acabamento em PVC, estofamento em espuma injetada de 
poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, 
apresentando densidade de 42 a 45 kg/m3, estrutura em 
tubo 30/50 em pintura epóxi eletroestática, sem braços.  

UN
D 

10 R$ 1.486,75 RIVEL R$ 14.867,50 
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57 

LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Encosto: Assento e 
encosto confeccionado em polipropileno, no sistema de 
injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. 
Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e 
tubo oblongo 16x30. Medidas Assento: 46,5 cm largura x 40 
cm profundidade. Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 
cm altura. Dimensões aproximadas do produto montado: 
242 cm largura x 50 profundidades x 87 alturas. Peso 
recomendado: até 110 kg / lugar.  

UN
D 

8 R$ 1.347,17 RIVEL R$ 10.777,36 

58 

LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Longarina secretária 
5 lugares, assento e encosto: madeira compensada. Assento 
e encosto: espuma injetada com densidade média de 
55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido 
polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço 
carbono 50x30. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm 
profundidade x 70 espessuras. Medidas Encosto: 30 cm 
largura x 29 cm altura x 70 espessuras. Dimensões 
aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm 
profundidade x 83 cm altura. Peso recomendado: até 
120Kg/lugar 

UN
D 

5 R$ 1.401,21 RIVEL R$ 7.006,05 

59 

LONGARINA FIXA Especificação: Longarina 2 lugares com 
braços. Assento e encosto: madeira compensada. Assento e 
encosto: espuma injetada com densidade média de 
55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido 
polipropileno preto. Braços: fixo em polipropileno. Base: 
Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas 
Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 
espessuras. Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura 
x 70 espessuras. Dimensões aproximadas do produto 
montado: 123 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm 
altura. Peso recomendado: até 120 kg / lugar.  

UN
D 

10 R$ 604,63 realplast R$ 6.046,30 

60 

MESA PARA ESCRITORIO MDF 25MM. Especificação: Mesa 
escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, 
revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, 
quantidade gavetas: 2 unidades, largura: 1,40 m, altura: 
0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, 
características adicionais: com chave.  

UN
D 

30 R$ 1.040,58 lunasa R$ 31.217,40 

61 

MICROFONE SEM FIO DUPLO VOCAL. Especificação: 
Microfone, tipo de mão sem fio, resposta frequência 20 a 
20.000 hz, tipo receptor 2 antenas, características 
adicionais 2 microfones c/sist. duplo, 2 transmissores c/ cáp 
s, alimentação externa receptor 220 vca, alimentação 
receptor 15 vdc, frequência uhf 3 bandas- 700 a 900 mhz, 
aplicação estúdio, palco e auditório, sensibilidade +/- 3 db.  

UN
D 

8 R$ 778,56 Vokal R$ 6.228,48 

62 

PAINEL DE TV. Especificação: Painel em MDP para TV até 50, 
com 01 prateleiras, passa fio.  

UN
D 

3 R$ 487,98 DRD R$ 1.463,94 
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PURIFICADOR DE ÁGUA. Especificação: Purificador de água 
refrigerado, aprovado pelo INMETRO, tipo: tripla filtragem, 
voltagem: 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 
1,5 l,h, características adicionais: água gelada e água 
natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, 
suporte, pingadeira removível.  

UN
D 

12 R$ 1.530,50 Electrolux R$ 18.366,00 

64 

REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: 
Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, 
frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de 
eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo 
INMETRO, cor branca, tensão 220 v. COTA PRINCIPAL  

UN
D 

35 R$ 3.637,91 Electrolux R$ 127.326,85 

65 

REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: 
Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, 
frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de 
eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo 
INMETRO, cor branca, tensão 220 v. COTA RESERVADA  

UN
D 

7 R$ 3.637,91 Electrolux R$ 25.465,37 

67 

REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: 
Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, capacidade 
do freezer mínima 91 litros, capacidade do refrigerador 
mínima 280 litros, degelo frost free, painel eletrônico, duas 
prateleiras internas, compartimento extra frio, classificação 
energética a rodízios, alarme sonoro, certificado pelo 
INMETRO, tensão bivolt. - COTA RESERVADA  

UN
D 

4 R$ 5.602,82 electrolux R$ 22.411,28 

68 

SMART TV 50 POLEGADAS. Especificação: SMART TV LED 
50" POLEGADAS, bivolt, com converso digital integrado, 
taxa de atualização de 120Hz ou superior, Wi-Fi integrado, 
Resolução em Ultra HD 4K, possuir no mínimo 2 (duas) 
entradas USB, e no mínimo 3 (três) HDMI, 1 (uma) entrada 
de componente (Y/Pb/Pr), 1 (uma) Entrada Ethernet (LAN), 
Potência de áudio (RMS) de no mínimo 20W (10W + 10W), 
Recursos de áudio DTS Studio Sound, Surround, Dolby 
Digital e Som Estéreo, Recursos de imagem HDR Premium, 
modo filme, modo natural, Resolução igual ou superior a 
3840x2160, Recurso para gravação de conteúdo de sinal 
aberto em unidade de armazenamento externo via USB; 
Possuir processador Quad-Core ou superior, Possuir base 
para suporte da TV, suporte para parede, Controle Remoto, 
Baterias, Cabo de força e Manual de instalação. COTA 
PRINCIPAL  

UN
D 

30 R$ 5.115,99 Samsung R$ 153.479,70 

69 

SMART TV 50 POLEGADAS. Especificação: SMART TV LED 
50" POLEGADAS, bivolt, com converso digital integrado, 
taxa de atualização de 120Hz ou superior, Wi-Fi integrado, 
Resolução em Ultra HD 4K, possuir no mínimo 2 (duas) 
entradas USB, e no mínimo 3 (três) HDMI, 1 (uma) entrada 
de componente (Y/Pb/Pr), 1 (uma) Entrada Ethernet (LAN), 
Potência de áudio (RMS) de no mínimo 20W (10W + 10W), 
Recursos de áudio DTS Studio Sound, Surround, Dolby 
Digital e Som Estéreo, Recursos de imagem HDR Premium, 
modo filme, modo natural, Resolução igual ou superior a 

UN
D 

6 R$ 5.115,99 Samsung R$ 30.695,94 
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3840x2160, Recurso para gravação de conteúdo de sinal 
aberto em unidade de armazenamento externo via USB; 
Possuir processador Quad-Core ou superior, Possuir base 
para suporte da TV, suporte para parede, Controle Remoto, 
Baterias, Cabo de força e Manual de instalação. COTA 
RESERVADA  

72 

VENTILADOR DE COLUNA 50 CM. Especificação: Ventilador 
tipo: coluna, potência motor 200 w, tensão alimentação 
220, características adicionais: oscilante, regulagem de 
altura e velocidade, material: aço e plástico, diâmetro: 50 
cm, cor: preta, altura: 1,90 m aproximado.  

UN
D 

32 R$ 648,42 Mallory R$ 20.749,44 

73 

VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: Ventilador tipo: 
parede, potência motor: 240 w, velocidade máxima: 1600 
rpm, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 3 
velocidades e oscilante, diâmetro: 50 cm  

UN
D 

30 R$ 492,72 Mallory R$ 14.781,60 

74 

MESA PLÁSTICO QUADRADA. Especificações: Mesa plástica, 
material: plástico, formato: quadrado, cor: branca. 
Dimensões aproximadas: comprimento 70 cm, largura 70 
cm, altura 72 cm.  

UN
D 

35 R$ 145,92 Plasnew R$ 5.107,20 

75 

MESA REUNIÃO RETANGULAR. Especificação: Mesa para 
reunião retangular, medindo 2,00 m x profundidade 0,90m 
x altura 0,74m, confeccionada em madeira (MDP).  

UN
D 

10 R$ 1.421,43 CASTTINI R$ 14.214,30 

76 

ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE. Especificação: Sirene 
Escolar - Sirene Eletromecânica: Pressão sonora: mínimo 95 
dB. Alcance: mínimo 200 m. Tensão: Bivolt manual, 12 V ou 
24 V. Uso intermitente: mínimo 30 segs. Corrente: 350mA 
em 127V / 170mA em 220V / 1,6A em 12V / 1,4A em 24V / 
700mA em 48V.  

UN
D 

20 R$ 324,58 Intelbras R$ 6.491,60 

77 

QUADRO BRANCO. Especificação: quadro branco lousa 
fórmica medindo 300x120cm, alumínio lousa quadriculada, 
quadriculado sutil, fórmica profissional, fundo em mdf 9 
mm sobreposto por laminado melanínico, superfície para 
uso de pincel atômico, não deixar manchas, suporte para 
apagador, facilidade de apagar, kit com parafusos e buchas 
para fixação em parede de alvenaria.  

UN
D 

50 R$ 1.198,43 Stalo R$ 59.921,50 

78 

MESA DE SOM COMPACTA. Especificação: Mesa de som 
compacta contendo no mínimo as seguintes especificações: 
12 canais, portátil, chassis de metal, capaz de acomodar 
microfones dinâmicos e condensadores, teclados, 
configurações de dj, programas de efeito, phantom power, 
players portáteis de música, entradas / saídas para 
reprodução ou gravação estéreo rca, entradas / saídas para 
fone de ouvido estéreo, entradas de linha com qualidade de 
estúdio, com entrada e saída dedicada rca para playback e 

UN
D 

10 R$ 2.400,42 MACKIE R$ 24.004,20 
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gravação, faixa de ganho 30db ou superior; deve possuir 
leds de monitoramento, alimentação: bivolt.  

79 

CONJUNTO DE CAIXA ACUSTICA. Especificação: conjunto de 
caixa de som ativa e passiva para montagem em pedestal 
com controle remoto e display LCD, caixa ativa no mínimo 
300w RMS, caixa passiva mínimo 200w RMS; caixas 
compatíveis eletricamente, resp. freq 60hz a 20khz, 
conexões mínimas USB, SD CARD, p2 ou 010; conexão speak 
on entre as caixas, dimensões máxima das caixas 
740x600x550mm (axlxp); peso máximo por caixa 27kg; pés 
apoio emborrachados, caixa com alto falante tamanho min 
1x12" e corneta de titânio, cor preta, alça para transporte, 
chave seletora para 110/220v; manual do instrumento em 
português, garantia min 12 meses, pode atuar no modo 
frontal ou monitor (em pé ou deitada), gabinete em 
madeira naval imunizada, com pintura texturizada cor 
preta, tela aço frontal, pintura epóxi preta. 

UN
D 

15 R$ 5.714,33 Oneal R$ 85.714,95 

80 

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL. Especificação: mesa 
retângula com tamanho de no mínimo 130cm de 
comprimento e 100cm de largura, mesa com tampo em 
polipropileno, estrutura em turbo de aço com tratamento 
anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó. Mesa que 
contém 4 cadeiras, 1 de cada cor, cadeira em polipropileno, 
estrutura em turbo de aço com tratamento anti ferrugem e 
corrosão, pintura epóxi-pó. O conjunto é para criança da 
educação infantil. Mesa com 4 cadeiras.  

UN
D 

20 R$ 1.279,46 
School 
Shop 

R$ 25.589,20 

81 

FORNO INDUSTRIAL A GÁS. Especificação: no mínimo 104L 
de capacidade, produzido em chapa de aço de carbono e 
porta em aço inox. Forno com botão de 5 posições. Tipo de 
forno: a gás baixa pressão com cavalete, tipo de gás GLP, 
com controle de temperatura. Características do forno: 
abertura da porta frontal, funções assar, recursos a vapor.  

UN
D 

10 R$ 3.057,36 Kenok R$ 30.573,60 

82 

Aspirador para pó e líquidos. Características mínimas: 
Potência 1300 W; aspira líquidos e sólidos; Capacidade do 
Saco Coletor (em litros): 13 litros; possui rodinhas; Suporte 
para cabo elétrico; Frequência: 60 Hz. Tensão 220V ou 
bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) 
ano, a contar do recebimento dos produtos  

UN
D 

5 R$ 759,57 Electrolux R$ 3.797,85 

83 

Ferro de Passar Roupas a vapor. Características mínimas: 
Base de quartzo e cerâmica antiaderente; Vapor horizontal 
e vertical; Sistema antipingos; Fio de 3 metros com giro de 
180º; Tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de 
fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do 
produto.  

UN
D 

5 R$ 153,58 Electrolux R$ 767,90 

VALOR TOTAL  R$ 2.815.113,32 
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Empresa: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA; C.N.P.J. nº 27.975.551/0001-27, estabelecida na Av. Setor Comercial Norte, Quadra 04, Bloco B n 100, Sala 1201, 
Parte B, Edificil Centro Empresarial VARIG, Asa Norte, Brasilia - DF, representado neste ato pelo Sr. Felipe Gonçalves Nova da Costa, C.P.F. nº 029.555.641-25, 

R.G. nº 2673712 SSP/DF. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V.UNIT V.TOTAL 

1 

AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 
refrigeração: 9.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo 
frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, 
filtro de ar, características adicionais: com controle 

remoto sem fio e classe A. 

UND 80 R$      2.300,00 R$       184.000,00 

3 

AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação:  Aparelho ar condicionado, capacidade 

refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo 
frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, 
filtro de ar, características adicionais: com controle 

remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA 

UND 22 R$      2.900,00 R$         63.800,00 

4 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 

refrigeração: 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo 
frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, 
filtro de ar, características adicionais: com controle 

remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL 

UND 60 R$      3.700,00 R$       222.000,00 

5 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER. 
Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade 

refrigeração: 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo 
frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, 
filtro de ar, características adicionais: com controle 

remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA 

UND 12 R$      3.890,00 R$         46.680,00 
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46 
FREEZER 220 LITROS. Especificação: Freezer horizontal, 
capacidade útil mínima de 220 litros, 1 tampa em aço 

galvanizado pré-pintado (externa) e chapa os 
(poliestireno) interno com isolamento em poliuretano e 

vedação através de borracha magnética, com pés 
niveladores, cor branco. Bivolt. 

UND 35 R$      3.200,00 R$       112.000,00 

47 
FREEZER 300 LITROS. Especificação: Freezer tipo 

horizontal, capacidade útil mínima de 300 litros, cor 
branca. Características adicionais: tampa dupla ação- 

congelamento e refrigeração. Bivolt. 

UND 25 R$      3.800,00 R$         95.000,00 

66 

REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: 
Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, 

capacidade do freezer mínima 91 litros, capacidade do 
refrigerador mínima 280 litros, degelo frost free, painel 
eletrônico, duas prateleiras internas, compartimento 
extra frio, classificação energética a, rodízios, alarme 

sonoro, certificado pelo INMETRO, tensão bivolt. - COTA 
PRINCIPAL 

UND 20 R$      3.916,10 R$         78.322,00 

70 
SMART TV 42 POLEGADAS. Especificação: TV LED 42” com 
conversor digital integrado, HDMI, USB, RF, WI-FI, vídeo 
composto, áudio (av), vga, áudio (pc). - COTA PRINCIPAL 

UND 22 R$      3.200,00 R$         70.400,00 

71 
SMART TV 42 POLEGADAS. Especificação: TV LED 42” com 
conversor digital integrado, HDMI, USB, RF, WI-FI, vídeo 

composto, áudio (av), vga, áudio (pc). - COTA RESERVADA 

UND 4 R$      3.000,00 R$         12.000,00 

 VALOR TOTAL    R$       884.202,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses 
contados a partir da sua assinatura. 
 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de 

Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na 
Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o 

fornecedor assume o  compromisso de atender, durante o prazo de sua 
vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 
cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que 
devidamente comprovada a vantagem. 
 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro 
de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de 
Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação. 
 
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de 
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou 
não do serviços, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde 
que este serviços não prejudique as obrigações assumidas com o 
Contratante. 
 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades 
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos serviços deverão ocorrer de 
acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo 
ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias da expedição da mesma. 
 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as 
sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos 
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de 
empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por 
gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo 
da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, 
juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada 
à administração da entidade contratante para fins liquidação. 
 
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, 
por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 
(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do 
pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do 
mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. 

 
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de 
qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. 
Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será 
cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre 
a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do 
fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
          365                365 
 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota 
Fiscal/Fatura, após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A entrega dos serviços só estará caracterizada mediante solicitação do pedido 
do bem. 
 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 
vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para 
data posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n° PE 009/2022, a Administração da entidade contratante poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante 
contra - recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para 
o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; 

 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 
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descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
 
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, 
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante 
pela não execução parcial ou total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito 
prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada 
dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 
desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e 
“III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto 
ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às 
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da 
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que 
eleve o custo dos bens registrados. 
 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 
Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de 
preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido. 
 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará 
os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, 
não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 
 
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá 
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à 
observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber 
embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante. 
 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de 
primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 
compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 
 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações constantes da proposta da 
empresa, marca, modelo e especificações técnicas. 
 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos 
produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após 
o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 
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 A pedido, quando: 
 
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função 
da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
material. 
 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 
 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
 

 Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, caso a caso, pela contratante. 
 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de serviços, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão 
requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, 
quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função 
do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com 
o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se 
dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de 
fornecimento registrados na Ata. 
 

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser 
total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no 
parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da 
presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no 
edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da 
natureza da atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) 
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 
 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por 
intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e 
posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  PE 
009/2022 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com 
observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e 
demais normas aplicáveis. 
 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na 
imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada 
pelo Contratante. 
 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que 
não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas 
no foro da cidade de PRESIDENTE DUTRA - MA, com exclusão de qualquer 
outro. 
 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 
2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também 
o subscrevem. 

 
 

 Presidente Dutra-MA, 23 de maio de 2022. 
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LEI: 

_____________________________________________________________ 
ELIAS RODRIGUES LIMA 

ASSESSOR EXECUTIVO E ORDENADOR DE DESPESAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA 

CONTRATANTE 
_______________________________________________________ 

R N MOREIRA NETO 
C.N.P.J.  nº 24.988.343/0001-74 
Raimundo Neiva Moreira Neto 

C.P.F. nº 023.872.577-40 
CONTRATADA 

_______________________________________________________ 
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 
C.N.P.J.  nº 27.975.551/0001-27 
Felipe Gonçalves Nova da Costa 

C.P.F. nº 029.555.641-25 
CONTRATADA 

 
 

 

Processo Administrativo nº 20220217.001/2022 
Edital de Licitação nº CP-001/2022 
Data: 11/05/2022 
Hora: 09:00 

CONCORRÊNCIA Nº CP-001/2022 

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Decreto nº 
029/2022, torna público, que adiará para às 09:00 horas do dia 07 de junho 
de 2022 a reabertura dos trabalhos do certame supramencionado, 
anteriormente marcado para as 09:00 horas do dia 31/05/2022. A medida 
justifica-se em razão de diligências que encontram-se em curso e não serão 
concluídas até a data inicialmente estabelecida (31/05/2022). Permanece 
inalterado o local da sessão. Presidente Dutra-MA, 26 de maio de 2022. 
Publique-se. 

 
Francisco das Chagas de Araújo Fernandes 

Presidente da CPL 
Decreto nº 029/2022 

 

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 

 

A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra – MA, torna 

público a reabertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 011/2022, às 15:00 

horas do dia 30/05/2022, ocasião em que convoca as empresas participantes 

a se fazerem presentes no Portal compraspresidentedutra.com.br. Para dar 

continuidade a fase de lances do Pregão Eletronico. 

 
Presidente Dutra/MA, 26 de maio de 2022. 

 
 
 

Otávio Renan Meneses Delmondes Santana 
Pregoeiro Municipal  

Presidente Dutra/MA 
 

 

Processo Administrativo nº 20220426.001/2022 
Edital de Licitação nº CHP-002/2022 
Data: 16/06/2022 
Hora: 09:00 

CHAMADA PÚBLICA Nº CHP-002/2022 
 
A Prefeitura Municipal de Presidente Dutra-MA, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação-CPL, designada pela Decreto nº 029/2022, torna 
público, que realizará às 09:00 horas do dia 16 de junho de 2022, licitação na 
modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº CHP-002/2022, do tipo MAIOR OFERTA, 
objetivando a outorga para concessão onerosa de uso e exploração dos espaços 
disponíveis do imóvel do Terminal Rodoviário Ariston Costa, de propriedade do 
Município de Presidente Dutra-MA. O certame reger-se-á pelas disposições da 
Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, pela Lei Complementar n° 
123/2006 e suas alterações, Lei Federal nº 8.987/1995, demais legislações 
pertinentes, bem como pelas disposições do Edital. A sessão pública acontecerá 
na sala de reuniões da prefeitura, situada à Avenida Adir Leda, s/n, Bairro 
Tarumã, Presidente Dutra-MA. CEP: 65760-000. O Edital e seus anexos estão à 
disposição dos interessados no mesmo endereço, para consulta ou obtenção 
mediante pagamento de DAM no valor de R$ 50,00, de 2ª a 6ª, das 08:00 ás 
12:00 horas, ou, gratuitamente, através do Sistema de Acompanhamento de 
Contratações Públicas-SACOP/TCE-MA. Demais informações podem ser obtidas 
pelo email licitacao@presidentedutra.ma.gov.br. Presidente Dutra-MA, 26 de 
maio de 2022. Publique-se. 

 
 

Francisco das Chagas de Araújo Fernandes 
Presidente da CPL 

Decreto nº 029/2022 
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