ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
1.1 - A elaboração deste Termo de Referência tem como finalidade amparar tecnicamente a
instauração do Processo Administrativo visando a futura e eventual aquisição de mobiliário de
escritório, eletrodomésticos, equipamentos de informática, brinquedos infantis, e materiais correlatos,
a serem utilizados pelos Fundos e Secretarias do Município de Maragojipe, conforme a seguir:
GRUPO/LOTE 01: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

1

ARMARIO fabricado em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, acabamento
em formica ou material similar ou superior, 02 portas com chave, medindo 75cm largura x 32cm
de comprimento x 1,70m de altura, COR CREME

474480

UNID

60

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
1.750,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
105.000,00
105.000,00

GRUPO/LOTE 02: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

2

3

DESCRIÇÃO
ARQUIVO, de fabricado em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior,
acabamento em formica ou material similar ou superior, 04 gavetas com chave, (PASTAS
SUSPENSAS) medindo 60 de comprimento x 46cm de largura x 1,30m de altura, COR CREME.
GAVETEIRO, com rodízios, com 02 gavetas e 01 gavetão fechado com tamanho padrão de
pasta suspensa; tampo em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior,
com espessura mínima de 25 mm, caixa e frente das gavetas em chapa de chapa em MDF, ou
outro material de qualidade similar ou superior com 18 mm de espessura, com bordas retas em
PVC extrudado na mesma cor do laminado, revestido totalmente em laminado melaminico BP na
cor argila. Gavetas com corrediças metálicas deslizando em roldanas de nylon, com frente das
gavetas em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, revestido em
laminado melaminico BP; puxadores tipo alça, metálicos, acabamento em cromo, fechadura de
comando único com 02 chaves dobráveis. Bandeja porta lápis em poliestireno de alto impacto.
Rodízios duplos em nylon. Dimensão: 320 mm X 500 mm X 650 mm ( LxPxA ), com variação de
+/_ 5%. Garantia mínima de 5 anos, COR CREME.

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

284195

UNID

60

684,00

41.040,00

462075

UNID

30

735,00

22.050,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

63.090,00

GRUPO/LOTE 03: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

4

DESCRIÇÃO
MESA DE ESCRITÓRIO EM “L” 1600 x 1600 x 600 x 600 x 740mm Superfície de trabalho
com formato em “L”, em madeira MDF (Placa de Fibra de Média Densidade) com
espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado
melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte
superior e inferior da superfície, na cor CINZA OU BRANCA; Bordas retas, em todo seu
perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de
espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato
com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

367711

UND

80

1.169,50

93.560,00

93.560,00

GRUPO/LOTE 04: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

5

DESCRIÇÃO

CATMAT

MESA DE TRABALHO, retangular, dimensões de 1400 x 800 x 750 mm, podendo variar em +/-5%, com
tampo em chapa em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, ou outro material
de qualidade similar ou superior de no mínimo 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico
texturizado, na cor cinza argila, bordas em PVC extrudado na cor do laminado com raio de contato com o
usuário com no mínimo 2,5mm, atendendo as normas da ABNT vigentes. Estruturas laterais, sob a
superficie de trabalho, chapa em chapa em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou
superior, ou outro material de qualidade similar ou superior, ou outro material de qualidade similar ou
superior, revestidas em laminado melaminico texturizado com no mínimo 25 mm de espessura,
acabamento inferior em chapa de aço em "U", fosfatizada, pintada em epoxi na cor preta pelo sistema
eletrostático, curada em estufa com colocação de sapatas metalicas reguladoras de nivel na base. Painel
sob o tampo fixado em seu eixo, longitudinalmente, confeccionado em chapa em chapa em MDF, ou
outro material de qualidade similar ou superior, ou outro material de qualidade similar ou superior de 25
mm de espessura e revestido em laminado texturizado de baixa pressão com 0,2 mm de espessura, com
GAVETAS. COR CREME.

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

UND

30

1.298,67

38.960,10

256171

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

38.960,10
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GRUPO/LOTE 05: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

6

DESCRIÇÃO
MESA PARA COMPUTADOR SLIM produto é uma mobília para compor diversos tipos de
ambientes profissionais ou particulares feito de material resistente. Produto de montagem
simples e rápida garante postura correta e equilibrada, contribuindo para a sua saúde
postural. Fabricado em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior
15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com Perfil Ergosoft 180º em toda
a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas niveladoras, pintura
eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície
a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor
fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente
correto. Especificações: Altura: 74cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo:
chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, Acabamento: Perfil
Ergosoft 180º
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

237530

UND

100

1.029,50

102.950,00

102.950,00

GRUPO/LOTE 06: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

7

DESCRIÇÃO
CADEIRA FIXA EXECUTIVA ESTRUTURA EM TRAPÉZIO PARA MESA DE
COMPUTADOR. Descrição: Cadeira executiva estofada com espuma injetada de alta
densidade de 50 mm, revestido em tecido corino. Base fixa trapézio tubo 7/8. Acabamento
do assento e encosto com perfil de PVC. Assento medindo 41 cm Largura x 39 cm
Profundidade. Encosto medindo 29cm Altura x 37 cm Largura. Altura do assento em
relação ao solo: 42cm. Dimensões máxima do produto: 43 cm Largura x 50 cm
Profundidade x 83cm Altura. Produto indicado para utilização em mesa com altura do
chão ao tampo 74 cm.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

461909

UND

150

711,50

106.725,00

106.725,00

GRUPO/LOTE 07: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

8

DESCRIÇÃO
MESA DE ESCRITÓRIO MESA. MESA RETA 1200X600X75MM Tampo – Tampo
confeccionado em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior com
espessura de 25mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de
prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um
corpo único e inseparável, com acabamento frontal e posterior em perfil de PVC ergosoft
180° maciço ou em PVC 2mm sendo laterais em fita de PVC 1mm com acabamento na
cor exata ao revestimento do tampo, que é o “Nogal Málaga”, com resistência a impactos
e termicamente estável. Possuindo furos para passagem de fiação com Ø60mm com
acabamento em polipropileno injetado na cor exata ao revestimento. Parte inferior do
tampo com furação simétrica para buchas plásticas para fixação das estruturas. Painel
frontal com altura de 270mm confeccionado em chapa em MDF, ou outro material de
qualidade similar ou superior com espessura de 18mm, revestida nas duas faces com
filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento superior e
inferior em fita PVC 0,45mm com acabamento na cor exata do revestimento. Estrutura e
Fixação – Estrutura em forma de “L” constituída na parte horizontal superior em chapa
dobrada com 1/8” de espessura com medida de 20x35mm, na parte horizontal inferior em
tubo oblongo de 29x58x1,20mm e vertical em tubo 20x30x0,90mm com coluna para
passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da
coluna com nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45º, medidas da coluna
com 125x30x0,60mm, na face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior e
inferior com estampo para passagem de fiação com medidas de 120x26mm em forma de
arco, união das peças metálicas pelo sistema de solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras
com diâmetro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de alta densidade,
com parafuso zincado branco de 3/8” x 1” sextavado. Ponteiras internas de embutir
oblongas com medidas de 29x58x40mm de comprimento e confeccionadas em
Polipropileno para acabamento do tubo inferior. Para fixação do tampo utilizar parafusos
M6x12 cabeça panela e buchas plásticas 13mm, parafusos minifix e tambor de giro de
15mm com parafuso de montagem rápida M6x20 e tampas plásticas para acabamento
para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço com tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e com pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima
50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo
de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado
atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Garantia mínima: 36 meses.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

477962

UND

50

2.024,00

101.200,00

101.200,00
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GRUPO/LOTE 08: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

9

DESCRIÇÃO
MESA DE ESCRITÓRIO SLIM, como no mínimo: medindo 1,20 cm de comprimento x 0,60 cm de
profundidade x 75 cm de altura com 2 Gavetas Cinza feito de material resistente e está
disponível. Produto de montagem simples e rápida. Ela garante postura correta e equilibrada,
contribuindo para a sua saúde postural. Fabricado em chapa em MDF, ou outro material de
qualidade similar ou superior, com 15mm, tampos com cantos arredondados e acabamento com
Perfil Ergosoft 180º em toda a extensão da mesa. Pés em aço modelo canoa com sapatas
niveladoras, pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento
de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e
melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente
correto. Especificações: Altura: 74cm, Largura: 120cm, Profundidade: 60cm, Tampo: chapa em
MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior. Acabamento: Perfil Ergosoft 180º.
Gaveteiro Altura: 21cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 39,5cm, Tampo chapa em MDF, ou
outro material de qualidade similar ou superior, Acabamento: Fita de Borda PVC.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

462074

UNID

250

1.217,00

304.250,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

304.250,00

GRUPO/LOTE 09: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

10

DESCRIÇÃO
MESA REDONDA DIÂMETRO DE 1000X740MM. Tampo Confeccionado em chapa em MDF, ou outro
material de qualidade similar ou superior com espessura de 25 mm, revestida nas duas faces com filme
texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com
ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo o perímetro em perfil de PVC ergosoft 180°
maciço ou em PVC 2mm com acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, que é o “Nogal
Málaga”, com resistência a impactos e termicamente estável. Parte inferior do tampo com furação
simétrica para buchas plásticas para fixação das estruturas. Estrutura e Fixação – Estrutura em forma de
“X” constituída na parte horizontal superior em tubo 20x30 mm com espessura 0,90 mm com
comprimento suficiente para roporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo
oblongo de 29x58 mm com espessura de 1,20 mm e comprimento suficiente para proporcionar
estabilidade ao móvel, na vertical possui um tubo 20x30 mm central com espessura de 0,90 mm com
quatro colunas soldas no tubo central para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço
0,60 mm, na face frontal da coluna com nove furos oblongos de 48x3 mm com inclinação de 45º,
medidas de cada coluna com 125x30x665 mm, na face interna com dois frisos em V, sendo na parte
superior e inferior com estampo para passagem de fiação com medidas de 120x26 mm em forma de
arco, união das peças metálicas pelo sistema de solda MIG-MAG. Sapatas niveladoras com diâmetro de
32 mm e altura de 15 mm, injetadas em poliuretano de alta densidade, com parafuso zincado branco de
3/8” x 1” sextavado. Ponteiras internas de embutir oblongas em polipropileno injetadas para acabamento
do tubo inferior. Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x30 mm cabeça panela e buchas plásticas
13 mm. Todas as estruturas em aço recebem tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com
quatro banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem
pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

366885

UNID

50

1.174,75

58.737,50

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

58.737,50

GRUPO/LOTE 10: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

11

DESCRIÇÃO
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO. Encosto: estruturado em
quadro injetado em resina termoplástico, polipropileno, com adição de fibra de vidro. Encosto em tela
flexível. Encosto com dupla curvatura (transversal e sagital) para acomodação da região lombar, sendo
interligado ao mecanismo através de uma lâmina com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural,
Largura aproximada da capa da coluna do encosto de 80 mm. Encosto com regulagem de altura através
de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com, no
mínimo, 05 pontos de parada e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar operacional, de encosto
médio, cuja extensão vertical mínima é de 470 mm e largura mínima do encosto na região do apoio
lombar é de, no mínimo, 430 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas
de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm,
estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem de contra capa
para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos
elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será
tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento.
Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster. Largura e profundidade de superfície
mínimas de 460 mm. Ajuste de altura do assento com curso mínimo vertical de 110 mm. Mecanismo:
mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do
assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre
si. Plataforma do assento com, em chapa de aço carbono estampada com espessura mínima de 2,65
mm e fundida aos demais elementos através de solda do tipo MIG/MAG ou eletrofusão. Suporte do
encosto do mecanismo articulado com mola de retorno automático que proporcione o contato
permanente quando o mesmo estiver destravado e sistema de frenagem por freio fricção, e o usuário
deve ser capaz de travar o encosto em qualquer posição ao longo do curso angular de inclinação de 15
graus (mínimo). Suporte do encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica de
proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser corrugada (sanfonada), para preservar
segurança do usuário contra elementos ocos. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical.
Carenagem do braço injetada em polipropileno. Apoia braço deve ser injetado em termoplástico, com
dimensões mínimas de 75 mm de largura e 255 mm de comprimento. Ajuste de altura dos braços
acionado por botão, frontal ou lateral. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro do assento à gás, com
curso vertical de ajuste de, no mínimo, 110 mm. Base cinco patas: confeccionada em poliamida injetada
em formato arcado. Rodízios: de duplo giro com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base
sem o uso de bucha plástica ou solda.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

460942

UNID

300

1.017,40

305.220,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

305.220,00
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GRUPO/LOTE 11: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

12

DESCRIÇÃO
CADEIRAS GIRATÓRIAS SEM BRAÇOS ESPALDAR BAIXO, descrição • cadeira
giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador
do assento e do encosto. • espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; •
espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; • tolerâncias dimensionais para
tubos conforme abnt nbr 6591; • tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros
/máximo 100 micrometros. características • assento e encosto confeccionados em
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas,
com espessura máxima de 1,5mm cada. • estofamento do assento e do encosto em
espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza,
dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. • faces inferior do
assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. •
fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e
porcas de cravar. • estrutura composta de: - mecanismo de regulagem de flutuação livre
do encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas
por contato. comando por alavanca. - suporte para regulagem de altura do encosto,
dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - coluna
de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. curso mínimo do pistão de 100
mm. - base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico.
distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - rodízios de
duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - dispositivos de regulagens e alavancas
com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. • acabamento das
partes metálicas em pintura em pó, na cor preta. • terminações de tubos em plástico
injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. • todos os encontros de tubos ou uniões
de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. garantia • mínima
de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das
partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. Apoio de braços
reguláveis.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

468761

UNID

200

353,33

70.666,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE R$

70.666,00

GRUPO/LOTE 12: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

13

DESCRIÇÃO
CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL. Cadeira com assento confeccionado em polipropileno
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Dimensões
aproximadas de 460mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de
parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro)
parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm
aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm
de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos
arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte
posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em
polipropileno, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O
encosto deve possuir furos para ventilação. A estrutura deve ser fabricada em tubos de
aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de
secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Esse por sua vez
deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede.
Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em
conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), Todas as pontas dos tubos
devem ser cobertas buchas plásticas. Cor padrão da unidade. Catálogo colorido e nítido
dos itens cotados, contendo o código ou referência que deverá ser o mesmo código na
proposta de preços. Garantia mínima 03 anos

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

468317

UNID

100

343,46

34.346,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

34.346,00

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GRUPO/LOTE 13: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

14

DESCRIÇÃO
LONGARINA DE 03 LUGARES. Longarina de 03 lugares de medidas aproximadas:
comprimento de 1625mm, altura total de 850mm e 600mm de profundidade. Entre
assentos, espaço de aproximadamente 150mm. Assentos estruturados por polipropileno
reforçado com 8mm de espessura, formato anatômico, com espuma injetada de 40mm de
espessura e densidade de 55 e revestido em tecido ou couro ecológico de alta
resistência. Medidas aproximadas de cada assento:460x460mm (lxP), unidos à estrutura
por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB 1/4x70mm. Encosto
com estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼”
fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Dimensões aproximadas de
cada encosto: 430mm de largura, 450mm de altura, com cantos arredondados e espuma
injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deverá receber uma carenagem plástica
injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. Revestimento deve ser de Poliéster ou couro ecológico e pode ser escolhido
entre diversas cores. A lâmina que liga o assento ao encosto deve ser fabricada em
chapa de aço de 4,75 mm de espessura com vinco central para reforço e fixar-se ao
assento e encosto por parafusos sextavados flangeados Ø1/4”. É unido à estrutura por
meio de 03 parafusos auto atarraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento
serão fixadas por 04 (quatro) parafusos em 02 longarinas de aço reforçado. Pés da
longarina: 02 (dois) pés, cada um, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e
moldado com acabamento texturizado divididos em duas partes, superior e inferior,
independentes, totalmente em polipropileno injetado, sem emendas, cada peça contendo
duas travessas (inferior e superior) unidas por duas colunas em formado cilindrico,
injetado sem emendas, para garantir maior resistência. As partes deverão ser unidas por
meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de
grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina devem
passar por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com
tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. Todas as
extremidades do tubos devem receber ponteiras plásticas para acabamento.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

364039

UNID

50

963,33

48.166,50

48.166,50

GRUPO/LOTE 14: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

15

DESCRIÇÃO
LONGARINA DE 04 LUGARES. Longarina de 04 lugares de medidas aproximadas:
comprimento de 2185mm, altura total de 850mm e 600mm de profundidade. Entre
assentos, espaço de aproximadamente 150mm. Assentos estruturados por polipropileno
reforçado com 8mm de espessura, formato anatômico, com espuma injetada de 40mm de
espessura e densidade de 55 e revestido em tecido ou couro ecológico de alta
resistência. Medidas aproximadas de cada assento:460x460mm (lxP), unidos à estrutura
por meio de 04 (quatro) parafusos cabeça panela fenda philips ZB 1/4x70mm. Encosto
com estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼”
fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas. Dimensões aproximadas de
cada encosto: 430mm de largura, 450mm de altura, com cantos arredondados e espuma
injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deverá receber uma carenagem plástica
injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. Revestimento deve ser de Poliéster ou couro ecológico e pode ser escolhido
entre diversas cores. A lâmina que liga o assento ao encosto deve ser fabricada em
chapa de aço de 4,75 mm de espessura com vinco central para reforço e fixar-se ao
assento e encosto por parafusos sextavados flangeados 1/4”. É unido à estrutura por
meio de 03 parafusos auto atarraxantes para plástico com fenda Halen. Base do assento
serão fixadas por 04 (quatro) parafusos em 02 longarinas de aço reforçado. Pés da
longarina: 03 (três) pés, cada um, confeccionados em polipropileno copolímero injetado e
moldado com acabamento texturizado divididos em duas partes, superior e inferior,
independentes, totalmente em polipropileno injetado, sem emendas, cada peça contendo
duas travessas (inferior e superior) unidas por duas colunas em formado cilindrico,
injetado sem emendas, para garantir maior resistência. As partes deverão ser unidas por
meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de
grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina devem
passar por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com
tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. Todas as
extremidades do tubos devem receber ponteiras plásticas para acabamento. Apresentar
catálogo colorido e nítido dos itens cotados, contendo o código ou referência que deverá
ser o mesmo código na proposta de preços. Cor padrão da unidade. Garantia: 05 anos.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

469699

UNID

100

1.322,67

132.267,00

132.267,00

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GRUPO/LOTE 15: BENS MÓVEIS MATERIAL PARA EDUCAÇÃO
ITEM

16

DESCRIÇÃO
CAMINHA EMPILHÁVEL – descrição • caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos.
leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. dimensões e
tolerâncias • altura: 110 mm + 50 mm; • largura: 550 mm +/- 50 mm; • comprimento: 1350
mm +/- 50 mm. características • selo do INMETRO; • permite empilhamento. • suporta até
50 kg; • pés e cabeceira em polipropileno virgem (pp não reciclado) que permitam
higienização total com água. ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. • estrutura
lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à
corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. • tela vazada em tecido 100%
poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácaro, antibacteriano,
antichama, anti-uv, antioxidante e isento de ftalatos. acabamento soldado uniformemente
resistente à tração manual. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

475769

UNID

600

119,5

71.700,00

71.700,00

GRUPO/LOTE 16: BENS MÓVEIS MATERIAIS EDUCAÇÃO
ITEM

17

18

DESCRIÇÃO
COLCHÕES PARA BERÇO, descrição, colchão infantil em espuma flexível de
poliuretano. Dimensões e tolerâncias, altura: 120cmx60cmx15cm (podendo ocorrer
variação de +/-0,5cm em qualquer das dimensões), largura e comprimento: devem ser tais
que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não
exceda a 30 mm. Características, espuma de poliuretano flexível com densidade d18,
integral (tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard,
costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com
acabamento da outra face do colchão plastificado, tratamento antialérgico e antiácaro nos
tecidos. Garantia, mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricação. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses
COLCHONETE descrição • colchonete de espuma flexível de poliuretano. dimensões e
tolerâncias • comprimento: 1000 mm +/-5 mm; • largura: 600 mm +/-5 mm; • altura: 40 mm
+/-10 mm. características • espuma de poliuretano flexível com densidade d20, integral
(sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor
azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.
garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.
Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

477901

UNID

300

239,2

71.760,00

441626

UNID

200

36,11

7.222,00

78.982,00

GRUPO/LOTE 17: BENS MÓVEIS MATERIAIS EDUCAÇÃO
ITEM

19

DESCRIÇÃO
CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL MESA E 04 CADEIRAS Mesa, com tampo
em termoplástico, que se fixam à estrutura por meio de encaixes medindo
600x800mmx590mm de altura, aproximadamente. Estrutura em tubo de aço 1010/1020
de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Pernas em
tubo de aço 1.1/2”x 0,9mm de parede e pé com sapata com regulagem de altura.
Cadeiras: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e
dois parafusos. O assento em termoplástico injetado dimensões aproximadas de 400
mmx300 mm, montados à estrutura por meio de um encaixe. A altura do assento até o
chão deve ser de 350 mm aproximadamente. Encosto inteiriço em termoplástico, sem
nenhum tipo de ventilação ou abertura dimensões aproximadas 370 mm x 200 mm.
Estrutura em aço tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura, com
sapatas plásticas padrão FDE. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura
em tinta Epoxi. Garantia mínima: 36 meses.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

459155

UNID

200

1.168,09

233.618,00

233.618,00

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GRUPO/LOTE 18: BENS MÓVEIS MASTERIAIS EDUCAÇÃO
ITEM

20

DESCRIÇÃO
CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS COLORIDAS Mesa, com tampo em termoplástico, que se fixam à
estrutura por meio de encaixes medindo 600x800mmx590mm de altura, aproximadamente. Estrutura em
tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras.
Pernas em tubo de aço 1.1/2”x 0,9mm de parede e pé com sapata com regulagem de altura. Cadeiras:
estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento em termoplástico injetado dimensões aproximadas de 400 mmx300 mm, montados à estrutura
por meio de um encaixe. A altura do assento até o chão deve ser de 350 mm aproximadamente. Encosto
inteiriço em termoplástico, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura dimensões aproximadas 370 mm
x 200 mm. Estrutura em aço tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura, com
sapatas plásticas padrão FDE. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi..
Catálogo, contendo imagens coloridas e nítidas dos produtos cotados, contendo o código de referência
do item que, necessariamente, deverá ser o mesmo código do item informado na proposta. Garantia
mínima: 36 meses.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

343307

UNID

100

1.168,09

116.809,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

116.809,00

GRUPO/LOTE 19: BENS MÓVEIS MATERIAIS EDUCAÇÃO
ITEM

21

DESCRIÇÃO
CONJUNTO REFEITÓRIO 04 LUGARES INFANTIL Mesa e 04 cadeiras para refeitório. Mesa, a mesa
deve ser em plástico injetado de alto impacto medindo aproximadamente 1240x810mm e tem 590mm de
altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço de seção 20x40mm com
1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé
existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Cadeira. 04 cadeiras. Cada uma composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas
e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento em polipropileno moldado anatomicamente com
acabamento texturizado de dimensões aproximadamente 400 mm de largura, 420 mm de profundidade 4
mm de espessura de parede e até o chão é de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo
de ventilação em polipropileno. Suas dimensões 400 mm de largura por 185 mm de altura. A peça unese à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da
cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor
do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de
aço 1010/1020. As colunas devem ser feitas de tubos oblongos espessura de parede de 1,2 mm. A base
dos pés deve ser em formato de arco, todo em polipropileno. Os pés devem ser fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão Cor laranja. Catálogo, contendo imagens coloridas e nítidas dos
produtos cotados, contendo o código de referência do item que, necessariamente, deverá ser o mesmo
código do item informado na proposta. Garantia mínima: 36 meses.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

343307

UNID

100

1.066,75

106.675,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

106.675,00

GRUPO/LOTE 20: BENS MÓVEIS PERMANENTE PARA ESCRITÓRIO
ITEM

22

DESCRIÇÃO
MESA DE REUNIÃO 2500X1200X740MM Tampo - Confeccionado em chapa em MDF, ou outro material
de qualidade similar ou superior com espessura de 25mm, revestida nas duas faces com filme
texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com
ela um corpo único e inseparável, com acabamento em todo o perímetro em perfil de PVC ergosoft 180°
maciço ou em PVC 2mm com acabamento na cor exata ao revestimento do tampo, que é o “Nogal
Málaga”, com resistência a impactos e termicamente estável. Parte inferior do tampo com furação
simétrica para buchas plásticas para fixação das estruturas. Painel frontal com altura de 270mm
confeccionado em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior com espessura de
18mm, revestida nas duas faces com filme texturizado, por efeito de prensagem a quente faz o filme se
fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento
superior e inferior em fita PVC 0,45mm com acabamento na cor exata do revestimento. O tampo deverá
prever recorte para duas caixas de tomadas medindo 210x137mm fixadas centralizadas no tampo para
atender os usuários. Caixas de tomadas com corpo em chapa de aço galvanizado e tampa basculantes
em moldura de alumínio com alta resistência mecânica e pintura eletrostática com 03 furos para
tomadas, 02 furos para dados, 01 furo para áudio, 01 para HDMI e 01 VGA. Obs: A mesa deverá ser
montada no local, para evitar içamentos Estrutura e Fixação – Estrutura em forma de “I” constituída na
parte horizontal superior em chapa dobrada com 1/8” de espessura e medidas de 20x35mm com
comprimento suficiente para proporcionar estabilidade ao móvel, na parte horizontal inferior em tubo
oblongo de 29x58mm com espessura de 1,20mm e comprimento suficiente para proporcionar
estabilidade ao móvel, na vertical possui 01 tubo 20x30mm com espessura de 0,90mm com 02 colunas
para passagem de fiação dobrada e estampada em chapa de aço 0,60mm, na face frontal da coluna com
nove furos oblongos de 48x3mm com inclinação de 45º, medidas de cada coluna com 125x30x665mm,
na face interna com 02 frisos em V, sendo na parte superior e inferior com estampo para passagem de
fiação com medidas de 120x26mm em forma de arco, união das peças metálicas pelo sistema de solda
MIG-MAG. Sapatas niveladoras com diâmetro de 32mm e altura de 15mm, injetadas em poliuretano de
alta densidade, com parafuso zincado branco de 3/8” x 1” sextavado. Ponteiras internas de embutir
oblongas em polipropileno injetadas para acabamento do tubo inferior. Para fixação do tampo utiliza-se
parafusos M6x12 cabeça panela e buchas plásticas 13mm, parafusos minifix e tambor de giro de 15mm
com parafuso de montagem rápida M6x20 e acabamentos autocolantes na cor exata do BP para
acabamento para união das estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em aço recebem tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma
que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Garantia mínima: 36 meses

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

461465

UNID

100

1.341,50

134.150,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

134.150,00

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GRUPO/LOTE 21: BENS MÓVEIS PERMANENTE
ITEM

23

24

DESCRIÇÃO
POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO: descrição • poltrona individual estofada, revestida em
couro sintético, dotada de apoio de braços. dimensões e tolerâncias • profundidade útil do
assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; • largura útil do assento: mínima 530 mm /
máxima 570 mm; • altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm;
• extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; • largura útil do encosto: mínima
530 mm / máxima 570 mm; • inclinação da superfície do assento (em relação à
horizontal): entre -2º e -7º; • ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo
90º / máximo 110º; • altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm /
máxima 200 mm; • largura do apoio de braços: mínima 100 mm. características • estrutura
confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com
dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. pintura em
tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. • pés metálicos aparentes, cromados
ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras
ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. • base de
sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. • laterais (braços), suporte
do assento e suporte do encosto, de formato prismático. cada um destes elementos deve
ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve
ser revestida de tecido não tecido (tnt) de gramatura mínima de 70g/m². as superfícies
revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada
(espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada.
no apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30
mm de espessura e possuir densidade mínima d-23. • almofada do assento
confeccionada em espuma de densidade d-33, com mínimo de 100 mm de espessura,
revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (tnt).
almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade d-26 com mínimo de 100
mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido
não tecido (tnt). • as almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não
devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. • couro
sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado INTERNAMENTE COM
TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M² E ESPESSURA
MÍNIMA DE 0,8MM, DE ODOR NEUTRO, NA COR BEGE, PADRÃO PANTONE 16-1406
TPX. GARANTIA • MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
SOFÁ – descrição • sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio
dimensões e tolerâncias • largura: 1250 mm +/- 50 mm; • profundidade: 750 mm +/- 50
mm; • altura: 730 mm +/- 30 mm. características • revestimento superior em laminado de
pvc com reforço em manta (korino) cv 20; • acabamento inferior em tela de ráfia; •
estrutura: - madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização
contra mofo,cupim e microorganismos. - sustentação do assento e encosto com cintas
elásticas de alta resistência. - travamento da estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumáticos. • espumas de poliuretano: - assento: densidade d-23 - braço:
densidade d-20 - encostos: densidade d-20 garantia • mínima de doze meses a partir da
data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou
desprendimento de componentes.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

438771

UNID

15

1.800,00

27.000,00

388847

UNID

10

1.530,00

15.300,00

42.300,00

GRUPO/LOTE 22: BENS MÓVEIS
ITEM

25

26

DESCRIÇÃO
APARELHO DE SOM será fornecido aparelho de micro system com karaokê, entrada
para usb e para cartão de memória com as seguintes características: -entrada usb
1.0/2.0(full speed) -entrada para cartão de memória: mmc, sd, ms -rádio am e fm estéreo
com sintonia digital -compatível com vcd, cd, cd-r, cd-rw -reproduz vídeo no formato
mpeg4 e cds musicais em arquivos mp3 e wma -saída s-vídeo, vídeo componente, vídeo
composto -saída de áudio digital coaxial -dolby digital(ac3) e dts –função program, repeat,
zoom, play, go to, pause e protetor de tela -saída para fones de ouvido -potência: 50w
BALANÇA DE PRATO - descrição • balança eletrônica digital comercial com plataforma
em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade
mínima de 30 kg. dimensões e capacidade • largura mínima: 275 mm; • profundidade
mínima: 285 mm; • capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). características •
plataforma em aço inoxidável. • estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura
epóxi ou primer poliuretano. • indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo
cinco dígitos, em plástico. desligamento automático. • deve possuir teclas de zero e tara.
• pés reguláveis de borracha. • bateria interna que permita o funcionamento em situações
de falta de energia elétrica. • voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. • cordão de
alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. • indicação da tensão (voltagem) no
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

280268

UNID

10

776,67

7.766,70

477007

UNID

50

934,17

46.708,50
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27

28

29

30

CAFETEIRA – descrição • cafeteira létrica com jarra térmica. dimensões e capacidade •
altura máxima: 360 mm; • largura máxima: 300 mm; • profundidade máxima: 230 mm; •
capacidade mínima do reservatório de água: 1,1l • capacidade mínima em xícaras: 20
cafezinhos. características • tipo de cafeteira: elétrica. • potência mínima: 700w. • botão
liga/ desliga com indicador luminoso. • jarra térmica em inox. • estrutura em plástico. •
sistema corta pingo. • indicador do nível de água. • filtro permanente removível. •
dimensionamento e robustez da fiaçã compatíveis com a corrente de operação. •
voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. • com indicação da voltagem. garantia •
mínima de um ano a partir da data da entrega, e cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com
defeito
DVD DESCRIÇÃO • dvd player com karaokê dimensões • altura máxima: 55 mm; • largura
máxima: 320 mm; • profundidade máxima: 240 mm. características • dvd´s compatíveis
com os seguintes formatos: mp3; wma; divx; cd de vídeio; jpeg; cd; cd-r; cd rw; svcd;
dvd=r/+rw – dvd –r/ -rw. • entrada usb. • funções: zoom, book marker seach, desligamento
automático, trava para crianças, leitura rápida, jpeg slideshow, close caption. • conexões:
1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo
componente; saída s-vídeo; saída de áudio digital coaxial • função karaokê com
pontuação. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. •
cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. garantia • mínimade um ano
a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. fabricante/contratado é
obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência,
durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
CAIXA DE SOM amplificada com as seguintes características mínimas: -02 canais; entradas: - 01 para plug p10 microfone; - 01 para plug p10 guitarra / violão (low/ high); 01 para plug p10 órgão / teclado; - 01 para plug auxiliar rca (tape/cd); -equalização graves, médios e agudos; -sistema eletro acústico: - 01 alto falante de 8" polegadas; - 01
tweeter piezoelétrico; -potência 50w rms ou superior; - alimentação – bivolt 110/220v; garantia mínima de 12 (doze) meses.
MICROFONE sem fio, com as seguintes características mínimas: - frequência uhf de
longo alcance; - 01 (um) receptor alimentação bi-volt (100~240 vac); - 01 (um) microfones
de mão com transmissor, alimentado por pilhas aa; - manual de instruções; - case para
transporte; - homologado pela anatel; - garantia mínima de 12 (doze) meses

463063

UNID

10

250,19

2.501,90

311218

UNID

5

220,00

1.100,00

450732

UNID

10

1643,13

16.431,30

475684

UNID

10

412,77

4.127,70

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

78.636,10

GRUPO/LOTE 23: BENS COMUNS
ITEM

31

32

DESCRIÇÃO
ELEMENTO FILTRANTE carbono block, refil aquablock, 5” encaixe – 5” rosca; elemento
filtrante em polipropileno, carvão ativado (gac), refil original aquaplus 200 cart – 200 cp.
garantia do fabricante. compatível com o item 12
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO e quartzo inclusivo neste equipamento retem partículas
sólidas e elimina sabor e odor de cloro.(recomenta troca a cada 6 meses. compatível com
os itens 05, 06 e 07 do lote ii de equipamentos.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

384570

UNID

100

59,33

5.933,00

29047

UNID

100

79,19

7.919,00
13.852,00

GRUPO/LOTE 24: BENS PERMANENTE
ITEM

33

DESCRIÇÃO
BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 L – descrição • batedeira planetária comercial com
capacidade volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar e bater massas leves.
dimensões e capacidade • largura máximPOSSIBILITE UMA PERFEITA HIGIENIZAÇÃO.
CALHA DE ESCOAMENTO EM Aa: 800 mm; • profundidade mínima: 700 mm; • altura
mínima da coluna: 380 mm; • capacidade volumétrica mínima: 12l. características •
estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. • cuba em
aço inox aisi 304. • sistema de engrenagens helicoidais. • com, no mínimo, três níveis de
velocidade. • sistema de troca de velocidade progressiva. • acessórios mínimos inclusos:
batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. • dispositivo de segurança no acesso à
cuba, com grade e desligamento automático. • motor: ¼ cv, no mínimo. •
dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de
operação. • tensão (voltagem): monovolt – 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. •
indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • cordão
de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. garantia • mínima de um ano a
partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é
obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência,
durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

275207

UNID

15

4.289,00

64.335,00

64.335,00
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GRUPO/LOTE 25: BENS PERMANENTES
ITEM

34

35

36

DESCRIÇÃO
BEBEDOURO EM AÇO inox com 02 torneiras.com resfriamento de água potável , duplo
isolamento térmico co poliuretano injetado. tanque 100% em aço inox 304 com
capacidade para 50litros, que possibilite uma perfeita higienização. calha de escoamento
em aço inox. gás r1 34ª(inofensivo a camada de ozônio). filtro de carvão ativado e quartzo
inclusivo neste equipamento retem partículas sólidas e elimina sabor e odor de
cloro.(recomenda troca a cada 6 meses. pés reguláveis.garantia de 01 ano
BEBEDOURO EM AÇO inox com 03 torneiras.com resfriamento de água potável , duplo
isolamento térmico com poliuretano injetado. tanque 100% em aço inox 304 com
capacidade para 100litros, que ÇO INOX. GÁS R1 34ª(inofensivo a camada de ozônio).
filtro de carvão ativado e quartzo inclusivo neste equipamento retem partículas sólidas e
elimina sabor e odor de cloro.(recomenda troca a cada 6 meses. pés reguláveis.garantia
de 01 ano
BEBEDOURO EM AÇO inox com 04 torneiras.com resfriamento de água potável , duplo
isolamento térmico com poliuretano injetado. tanque 100% em aço inox 304 com
capacidade para 200litros, que possibilite uma perfeita higienização. calha de escoamento
em aço inox. gás r1 34ª(inofensivo a camada de ozônio). filtro de carvão ativado e quartzo
inclusivo neste equipamento retem partículas sólidas e elimina sabor e odor de
cloro.(recomenda troca a cada 6 meses. pés reguláveis.garantia de 01 ano
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

430493

UNID

15

1.610,62

24.159,30

452767

UNID

30

2.017,40

60.522,00

311387

UNID

10

2.807,00

28.070,00

112.751,30

GRUPO/LOTE 26: BENS MÓVEIS PERMANENTE
ITEM

37

38

DESCRIÇÃO
BEBEDOURO DE ÁGUA de coluna para gelar água em galões 20 litros capacidade de
fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/horas d’água. Desenpenho: alto. Indicado
para: uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972) Sistema Easy open
removível: Faz abertura automática do garrafão. Alças laterais: facilita o transporte e
deslocamento para limpeza. Termostato: frontal com controle gradual de temperatura,
controla a temperatura gelada entre 5ºC e 15ºC. Cor: branco. Refrigeração por
compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia.
Dimensões aproximado 1005x315x330mm. Peso aproximado entre 14kg a 15kg.
PURIFICADOR com filtro de água, descrição • purificador/ bebedouro de água refrigerado.
dimensões e capacidade • altura máxima: 410 mm; • largura máxima: 315 mm; •
profundidade máxima: 370 mm; • fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.
características • sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os
particulados da água e o cloro livre. compressor interno com gás refrigerante conforme
legislação vigente. • botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com
regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. •
bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. • câmara vertical de
filtragem e purificação. • corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo
e acabamento em pintura eletrostática a pó. • painel frontal em plástico abs de alta
resistência com proteção uv. • vazão aprox.: 40 a 60 litros de água/ hora. • pressão de
funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). • temperatura de trabalho: 03 à 40º
c. • componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de
fixação s8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. •
produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência
bacteriológic “aprovado”. • gás refrigerante r600a ou r134a. • dimensionamento e robustez
da fiação, plugue e conectores elétrico compatíveis com a corrente de operação. •
voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com
indicação da voltagem. garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência
técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia,
substituindo as peças com defeito.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

448836

UNID

100

666,15

66.615,00

463093

UNID

30

833,80

25.014,00

91.629,00

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
10

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GRUPO/LOTE 27: BENS MÓVEIS
ITEM

39

40

41

42

DESCRIÇÃO
ESPREMEDOR DE FRUTAS descrição • espremedor automático de frutas cítricas,
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de
extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão, dimensões
e capacidade • altura máxima: 330 mm; • diâmetro/ largura máxima: 300 mm; •
capacidade volumétrica mínima: 1 litro. características • gabinete (corpo) fabricado em
aço inox. • copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. • copo coletor
(jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. • jogo de cones de
extraçã (carambola/castanha) em poliestireno. • motor de, no mínimo, 1/4 hp. • base
antiderrapante. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis
com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. • cordão de
alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. • cordão de alimentação com 1,5 m de
comprimento, como mínimo. garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de
cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a da assistência
técnica gratuita na sua red credenciada de assistência, durante o período da garantia,
substituindo as peças com defeito.
ESTERILIZADOR para mamadeiras descrição • esterilizador de mamadeira avapor, para
uso em micro-ondas. acompanha pinça. dimensões e capacidade • altura máxima: 180
mm; • diâmetro/ largura máxima: 300 mm; • capacidade mínima: 4 mamadeiras.
características • base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para
acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. tampa em plástico em
polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento
hermético. • o esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção
adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam
expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. • o esterilizador não deve
apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a
causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. • o produto
não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.
garantia • mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. o fabricante/contratado é obrigado dar assistência técnica gratuita na sua
rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito
FERRO ELÉTRICO – descrição • ferroelétrico a seco. dimensões • alturmáxima: 130 mm;
• largura máxima: 130 mm;• profundidade máxima: 250 mm. características • controle de
temperatura. • cabo anatômico. • indicador de tecidos. • poupa botões. • base em alumínio
polido. • corpo em plástico. • dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores
elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. garantia •
mínima de um ano a partir da data da entrega,de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com
defeito
MICROONDAS 30L – descrição • forno de microondas dimensões e capacidade • largura
mínima: 5000 mm; • altura mínima: 2900 mm; • profundidade mínima: 3900 mm; • volume
mínimo: 30 litros. características • gabinete monobloco em aço galvanizado revestido
interna externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • iluminação interna.
• painel de controle digital com funções pré-programadas. • timer. • relógio. • porta com
visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • dispositivos e travas de
segurança. • sapatas plásticas. • prato giratório em vidro. • dimensionamento da fiação,
plugue e conectores elétric compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e
220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem.
garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. fabricante / contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua
rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

UNID

20

331,79

6.635,80

440653

UNID

50

164,14

8.207,00

130168

UNID

10

140,86

1.408,60

473582

UNID

25

779,00

19.475,00

CATMAT

405318

35.726,40

GRUPO/LOTE 28: BENS MÓVEIS PERMANENTES
ITEM

43

DESCRIÇÃO
TELEVISÃO DE LCD 32” descrição • smart tv 32 polegadas com acesso à internet
dimensões • altura máxima: 480 mm; • largura máxima: 750 mm; • profundidade máxima:
200 mm. características • tela led. • wi-fi integrado. • acesso à internet. • resolução de
imagem em hd. • conversor digital integrado. • entradas especiais – hdmi (mínimo 2), lan,
usb. • tensão (voltagem): bivolt automático. dimensionamento e robustez da fiação,
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v
e 220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho, com indicação da
voltagem. garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral
do equipamento. fabricante / contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na
sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

443966

UNID

60

1.602,87

96.172,20

96.172,20
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GRUPO/LOTE 29: BENS MÓVEIS PERMANENTE TV
ITEM

44

DESCRIÇÃO
TV LED DE 60 POLEGADAS embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tipo
de tela: led, design slim; conversor digital integrado, tipo download de aplicativos, conexão
dlna, wifidirect, processador quad core); idiomas do menu: português e inglês; potência
mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de áudio: dolby digital plus e dts; timer on/off e
sleeptimer; manual em português; voltagem: bivolt e controle remoto. conexões mínimas:
3 hdmi; 2 usb; 1 entrada componente (y/pb/pr); 1 entrada de vídeo composto (av); 1
ethernet (lan); 1 saída de áudio (mini jack); 1 saída digital óp entradas de rf (terrestre/
cabo); referência: smart tv led 60, full hd samsung j6300 ou de qualidade equivalente ou
superior
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

444252

UNID

20

4.102,00

82.040,00

82.040,00

GRUPO/LOTE 30: BENS COMUNS
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

45

TERMÔMETRO DIGITAL – tipo espeto (imersão) · faixa nominal de medição: - 50ºc a
200ºc; · resolução: 0,1ºc; · comprimento da haste: 150mm; · display: tela lcd; · funções
adicionais: desligamento automático;· laboratór responsável pela calibração – capacidade
de medição e calibração (cmc) requisitado: cmc ≤ 0,2°c; · calibração rbc (pontos):
grandeza temperatura (°c): -50; -22; -6; 0; 10; 20; 50; 100; · aplicação: sistema de controle
de temperatura; · tipo: imersão; · fixação: sem fixação

446698

UNID

100

229,50

22.950,00

46

TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO portátil Especificações mínimas:
Termômetro digital infravermelho portátil, tipo pistola, com pilhas inclusas, com mira laser,
display LCD iluminado; faixa de leitura em °C ou °F com escala entre: - 50+300°C; com
bolsa para transporte inclusa; resolução do display: 0,1°C/F.

474168

UNID

100

218,77

21.877,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

44.827,00

GRUPO/LOTE 31: BENS COMUNS
ITEM

47

48

49

DESCRIÇÃO

CATMAT

SUPORTE PARA MICRO-ONDAS suporte universal para micro-ondas. material: aço
carbono com tratamento anti corrosão e pintura epóxi eletrostática. cor: branco. hastes
telescópicas ajustáveis: de 30 cm a 50 c dimensões do produto: altura mínima: 5 cm /
largura mínima: 35 cm / profundidade mínima: 10 cm. peso máximo do produto: 2 kg.
SUPORTE DE PAREDE PARA TV 60 polegadas; suporte de parede, fixo, para tv led de
60” na cor preta. acompanhado dos acessórios de fixaç (parafusos, arruelas e buchas).
com garantia mínima de 01 ano.
SUPORTE DE PAREDE PARA TV 32 POLEGADAS. “suporte de parede articulado, para
tv led de 32”, na cor preta, acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e
buchas), com garantia de 01 ano. funções: avanço/recuo da tela, giro horizontal: até 90º
(limitado ao tamanho da tela da tv), ajuste de inclinação lateral: +/- 3º ajuste de inclinação
(tilt): até 10º para baixo; distância da parede: distância mínima: 50 mm (braços recolhidos)
e distância máxima: 460 mm (braços esticados)

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

UNID

10

120,00

1.200,00

UNID

20

333,43

6.668,60

UNID

60

189,75

11.385,00

391848

472939

458914

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

19.253,60
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GRUPO/LOTE 32: BENS MÓVEIS
ITEM

50

DESCRIÇÃO
VENTILADOR DE PAREDE, descrição • ventilador de parede para uso em ambiente
escolar. dimensões e tolerâncias • diâmetro entre 500 e 600 mm; • comprimento do tubo
de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). características • ventilador de parede, com uma
hélice com no mínimo três pás. • base de fixação à parede em aço carbono. • canopla de
acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede.
• capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar,
referência 1.25y 7/12 (cartelas munsell). • oconjunto de suporte mais o tubo de fixação
deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. •
suporte d ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e
borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e
hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. • o equipamento
deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da iec
60335-2-80, independente da altura em que for instalado. • as grades deverão ser em
aço, com acabamento em pintura eletrostática na amarelo escolar - referência 1.25y 7/12
(cartelas munsell). • as grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. • o
equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo
três níveis de velocidade (baixa, média e alta). • o acionamento deverá ser do tipo
“controle de parede”. • os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência
energética de 0,0040 m³/s w/m para as velocidades. • vazão observando-se cada uma
das velocidades: - máxima: 0,45 m³/s - média: 0,37 m³/s - mínima: 0,33 m³/s • deverá
possuir motor elétrico “monovolt” dimensionamento e robustez da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v,
conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem.
garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua
rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

215647

UNID

850

564,67

479.969,50

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

479.969,50

GRUPO/LOTE 33: BENS MÓVEIS
ITEM

51

DESCRIÇÃO
VENTILADOR de teto serão fornecidos ventiladores para serem acoplados ao teto com
130w de potência, e 3 velocidades. características: comprimento – 48cm • largura –
23,5cm • altura – 26cm.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

450979

UNID

30

256,59

7.697,70
7.697,70

GRUPO/LOTE 34: BENS MÓVEIS
ITEM

52

DESCRIÇÃO
VENTILADOR DE COLUNA, hélice de mínimo 03 pas, minimo 40 cm, 110 volts, com as
seguintes características - Diâmetro mínimo de 40 cm - Mínimo de 03 (três) pás - Grade
protetora - Controle de velocidade - Coluna regulável - Altura minima 1,10 metros - Altura
máxima 2,10 metros - 110 volts - Garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no
Estado da Bahia. - Embalagem com dados de identificação do produto e marca do
fabricante, REFORÇADO.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

461895

UNID

40

469,00

18.760,00

18.760,00

GRUPO/LOTE 35: BENS MÓVEIS
ITEM

53

54

DESCRÇÃO
CADEIRA, em polipropileno, monobloco, sem apoio de braço, na cor BRANCO, de uso
interno ou externo, capacidade de mínima de carga de 182 Kg, tratado com resina anti
raios UV. No que couber o produto deverá atender aos termos da Portaria 166/2021 de 14
de abril de 2021. O produto deverá ter garantia mínima de 3 anos.
MESA, em polipropileno, quadrada, empilhavel, monobloco, na cor branca. Dimensões
aproximadas de 700 x 700 x 700 mm (A x L x P), com variação de +/- 5%. Tampo,
resistente a intempéries e ao uso, tratado com resina anti-raios UV. Poderá ser utilizada
tanto em ambientes externos como internos. Capacidade de carga mínima de 120 kg.
Garantia mínima de 3 anos

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

377888

UNID

2500

58,37

145.925,00

354608

UNID

600

127,45

76.470,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

222.395,00
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GRUPO/LOTE 36: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

DESCRÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

55

QUADRO DE AVISO C/ VIDRO DE CORRER - FELTRO VERDE COMPRIMENTO COM
NO MÍNIMO: 1,5,00 M X 1,20 DE ALTURA com Vidro de Correr e fechadura indicado para
comunicação visual. Composto com fundo em feltro verde de uso profissional indicado
para fixação de alfinetes. Ideal para escolas, bastante utilizado como ferramenta de
gestão visual indicando avisos, metas e atividades. Estrutura externa é composta de
Alumínio Anodizado Fosco, vidro temperado e fechadura para fechamento. DADOS
TÉCNICOS Moldura em Alumínio Anotizado Fosco com perfis de 25mm frente e 75mm
profundidade. Vidros Temperados na espessura de 4mm, lapidados e com furos de 20mm
para abertura e fechamento. Fundo do Quadro confeccionado em Selotex (papelão
grosso resistente), sobreposto por Feltro Verde; Área interna livre entre vidro e base do
edital 3,5cm. Área útil = Medida Externa do Quadro - 50mm (25mm da moldura de cada
lado). Sistema deslizante com Rolamentos nas bases das portas de vidro. Fechadura tipo
vitrine. Ferragens para instalação. Design, Durabilidade. Trilhos e guias em toda a
extensão interna do quadro.

439917

UNID

25

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

685,43

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

17.135,75

17.135,75

GRUPO/LOTE 37: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

56

DESCRÇÃO
ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS - Dimensões: de 1800 a 2000 (A) x de 900 a 1000 (L) x de
400 a 450(P) mm. Armário em aço 02 portas. Confeccionado em chapa de aço SAE1008
a SAE-1012 com acabamento texturizado. Portas: 02 portas de giro, cada porta com 3
dobradiças internas e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no
sentido vertical. O armário deverá ser equipado com sistema de travamento através de
fechadura, acompanha 2 chaves. Prateleiras: 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na
parte frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, reguláveis através de cremalheiras
fixadas nas laterais do armário. Cremalheiras estampadas em alto-relevo com saliências
para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na
posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira. Porta com puxador
estampado. Em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um
estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas
para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda. Em conformidade
com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a
finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Pintura epóxi pó,
e com tratamento contra corrosão e alta resistência a arranhões. Garantia mínima 05
anos.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

468772

UNID

250

1.147,90

286.975,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

286.975,00

GRUPO/LOTE 38: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

57

DESCRÇÃO
ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO DE 16 PORTAS - Dimensões: de 1900 a 2000 (A) de 1100 a 13000 (L)
X de 400 a 450 (P) mm. Armário confeccionado com Aço carbono , reforços das portas em Perfil “U”. No
corpo do roupeiro, em seu tampo acima de cada porta deverá ter conjunto de ventilação em
conformidade com a NR24 da ABNT. Dobradiças confeccionadas em chapa de aço com espessura de
0,90 mm, cada porta deverá conter 2 dobradiças internas, unidas por um pino de 4 mm de diâmetro.
Equipado com sistema de travamento através de pitão para cadeado, confeccionado em material
polimérico. Cada porta deverá ter uma portas etiquetas que permita a colocação da etiqueta pela parte
interna da porta e estampado na própria porta, em baixorelevo. Em cada extremidade inferior da base do
roupeiro deverá ser soldado um estabilizador triangular, confeccionado em chapa de aço com espessura
de 1,2 mm, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o
estabilizador abrigará uma porca rebite de 3/8” com flange para fixação por rosca de sapatas
niveladoras. Pés com altura de 80 mm em polipropileno injetado permitindo maior resistência e
durabilidade mesmo em ambientes úmidos. Haverá um parafuso unindo o pé do móvel ao estabilizador
para as sapatas. Abaixo de cada porta, com exceção da última linha de portas, a divisão de cada
compartimento deverá formar uma barra que oferecerá maior estabilidade ao móvel e impedirá o acesso
indevido às demais portas por tentativa de arrombamento ou invasão. Pintura epóxi pó com tratamento
contra corrosão e alta resistência a arranhões. Garantia mínima 05 anos.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

421307

UND

100

1.485,92

148.592,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

148.592,00
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GRUPO/LOTE 39: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

58

DESCRÇÃO
ARQUIVO EM ACO COM 4 GAVETAS • - Dimensões: de1300 a 1350 (A) xde 460 a 500
(L) x de 590 a 650 (P) mm. Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE1012, acabamento texturizado, O produto deverá ter 3 reforços internos, verticais formato
ômega , soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas, sistema de deslizamento em trilho
, com 2 amortecedores para evitar impacto das gavetas, puxadores estampados na
própria estrutura da gaveta, varetas laterais para sustentação de pastas, porta etiqueta
estampado na própria estrutura de aço, fechadura com 2 chaves. Nas 4 extremidades
inferiores da base do arquivo deve ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo
aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao
corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para
fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado. Pintura epóxi pó
com tratamento contra corrosão e alta resistência a arranhões. Garantia mínima 05 anos.

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

383413

UND

200

542,00

108.400,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

108.400,00

GRUPO/LOTE 40: BENS MÓVEIS PERMANENTES PARA ESCRITÓRIO
ITEM

59

DESCRÇÃO

CATMAT

ESTANTE DE AÇO COM NO MÍNIMO: 58CM LINHA PESADA CHAPA 22 C/ 06
PRATELEIRAS E COLUNAS L3 C/ 2,40M DE ALTURA. (100 KGS) com 58 cm de
profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg
(por prateleira), com 04 colunas L3 ¨CHAPA 16 c/ altura de 2,40m¨. Produzido em
“CHAPA 22” (0,75mm) podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que
você precisar com segurança e praticidade. Especificações do produto PRATELEIRAS
QUANTIDADE 06 (Seis) PROFUNDIDADE 58 cm, LARGURA 92 cm, RESISTENCIA
100kg distribuídos, COLUNAS QUANTIDADE 04 (Quatro), ALTURA 2,40 m, LARGURA
3,5cm x 5,0cm, ESPESSURA 1,50 mm, Especificações Técnicas Produzido em Aço 1008
com tratamento anti-ferruginoso, contém 06 prateleiras com dobra dupla em "CHAPA 22"
(0,75mm) com reforço Ômega resistente a 100kg distribuídos por prateleira e 04 colunas
L3 de 2,40m em CHAPA 16 (1,50mm) permitindo que você regule as prateleiras na altura
conforme sua necessidade. O acabamento em sistema de pintura eletrostática a pó
(epóxi) em alta temperatura garante maior durabilidade do produto e resistência ao tempo
e ferrugem, acompanhando um kit com 48 parafusos e 48 porcas chave 11 (08 por
prateleira). Garantia, Garantia de 90 dias

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

UNID

700

472,00

330.400,00

442923
VALOR TOTAL DO LOTE 10: R$

330.400,00

GRUPO/LOTE 41: BENS MÓVEIS PERMANENTES APARELHOS DE ARCONDICIONADO
Item

DESCRÇÃO

60

61

62

63

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede, frio, capacidade de
refrigeração mínima de 9.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle
remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com
classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede, frio, capacidade de
refrigeração mínima de 12.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle
remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL com
classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede, frio, capacidade de
refrigeração mínima de 18.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle
remoto sem fio, baixo nível de ruído. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo PROCEL
com classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A", nome do produto, dados do
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede, frio, capacidade de
refrigeração mínima de 18.000 BTU/h, BIVOLT 127/220 volts, função de desumidificação,
controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo
PROCEL com classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A", nome do produto,
dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

458194

UNID

10

1.785,71

17.857,10

458192

UNID

30

1.830,57

54.917,10

458191

UNID

30

2.751,5

82.545,00

440747

UNID

20

3.353,19

67.063,80
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64

APARELHO DE AR CONDICIONADO, tipo Split, de parede, frio, capacidade de
refrigeração mínima de 24.000 BTU/h, BIVOLT 127/220 volts, função de desumidificação,
controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Com instalação. Rotulagem contendo, Selo
PROCEL com classificação do INMETRO de Eficiência Energética "A", nome do produto,
dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.

440745

UNID

20

2514,74

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

50.294,80

272.677,80

GRUPO/LOTE 42: BENS MÓVEIS
Item

65

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

ARMÁRIO AÉREO (para cozinha) em MDF branco de dimensões 1500 x 850 x 450mm com 3 portas de
dimensões 496 x 846 x 15 mm e 3 prateleiras de dimensões 469 x 15 x 424 mm, portas com puxadores
perfil 15 mm com ponteira anodizados. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses.

461112

UND

100

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
770,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
77.000,00
77.000,00

GRUPO/LOTE 43: BENS MÓVEIS
Item

66

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

ARMÁRIOS PARA PRIMEIROS SOCORROS armários suspensos, com duas portas para guarda de
medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca não serão aceitas
ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; deverão ser tratados contra oxidação
com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. internamente serão
acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm,transparente; as portas devem possuir pitão para cadeado;
dimensões: altura:600mm largura:400mm profundidade: 0120mm. Catálogo itens cotados. Garantia
mínima 12 meses

373084

UND

200

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

923,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

184.600,00

184.600,00

GRUPO/LOTE 44: BENS MÓVEIS
Item

67

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

ESTANTE BAIXA – DESCRIÇÃO • estante baixa com duas prateleiras em chapa em MDF, ou outro
material de qualidade similar ou superior, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza
com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em
polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: - uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; - duas caixas tipo 2
(média), cor verde; - quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; - trilhos na cor amarela; dimensões e
tolerâncias • largura: 810 mm; • profundidade: 500 mm; • altura: 740 mm; • tolerância: até + 2 mm para
largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Características da estante •
tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em chapa em MDF, ou outro
material de qualidade similar ou superior, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por
laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. • duas prateleiras em
chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, com espessura de 18mm, revestido
em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. •
topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila), pp (polipropileno)
ou em pe (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado
melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte
frontal. colagem das fitas com adesivo a base de pur, através do processo “hot melting”; dimensões
acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo
com seu posicionamento; fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de
3mm.• base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). • nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento antiferruginoso. • pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. •
quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da
roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada;
altura total de 70mm. giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável; carcaça em chapa de
aço galvanizado estampado. eixo horizontal em aço inoxidável; rodas em polipropileno injetado na cor
cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. travas metálicas com pedal injetado
em polipropileno ou abs. • espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica tpe, injetados em cores. •
fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos
excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. • fixação da base metálica ao corpo do
armário através de parafusos rosca métrica m6x30mm e buchas de poliamida m6x11mm coláveis. •
suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. • parafusos de rosca métrica m6, cabeça
redonda, fenda philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. características das caixas e trilhos
• caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero
virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. • trilhos em
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela; fixados ao corpo das
estantes através de parafusos para mdf, cabeça chata, fenda philips, de 4mmx ¾”. garantia • mínima de
dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. Catálogo itens cotados. Garantia
mínima 12 meses.

391199

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

505,10

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

10.102,00

10.102,00
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GRUPO/LOTE 45: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRÇÃO

68

BERÇOS DESCRIÇÃO • berço infantil em mdf com grades na cor branca, não dobrável,
com rodízios. dimensões e tolerâncias • comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; • largura: 670
mm +/- 10 mm; • altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10
mm) sem considerar o rodízio. características • selo do INMETRO; • estrutura metálica em
formato de "u" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais,
confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm),
com curvas nos cantos superiores. barras horizontais superiores, distantes das
cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. raio
de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. • estrutura do
estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em
chapa 16 (1,5mm). • base do berço (estrado) em chapa inteiriça de chapa em MDF, ou
outro material de qualidade similar ou superior, com espessura de 18mm, revestida nas
duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (bp) na cor branca. • sistema de
regulagem de altura do estrado por meio de parafusos m6 e porcas soldadas
internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. ajuste do estrado em altura em
no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. • grades laterais fixas
confeccionadas em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior,
com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas
nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (bp), texturizado na cor branca.
• cabeceiras em chapa em MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior, em
formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado
melaminico de baixa pressão (bp) texturizado, na cor branca. • nas peças de chapa em
MDF, ou outro material de qualidade similar ou superior os topos devem ser encabeçados
em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica,
na mesma cor e tonalidade do laminado. arestas usinadas configurando acabamento
arredondado. • quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados
em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm,
injetadas em pvc, com capacidade de 60kg cada. banda de rodagem em poliuretano
injetado. eixo dotado de rosca métrica. sistema de travas nos dois sentidos, tanto na
rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. eixos com sistema de rosca m12.
• fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos.
estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.
Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

467359

UND

200

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

598,33

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

119666,00

119666,00

GRUPO/LOTE 46: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRÇÃO

69

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO: descrição • cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com
bandeja removível. dimensões e tolerâncias • altura: 1050 mm +/- 50 mm; • largura: 560 mm +/50 mm; • profundidade: 680 mm +/- 50 mm; • proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do
topo da proteção lateral à superfície do assento; •altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos
na posição vertical; • ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o
comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); • borda frontal do assento: raio mínimo
de 5 mm. características • suporta até 15 kg; • cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção
circular em aço carbono; • assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica
laminada com tecido; • braços ou dispositivo para proteção lateral; • bandeja em (pp)
polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas
laterais para retenção de líquidos; • apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, removível
ou articulado; • sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. •
cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as
pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. o sistema de fixação do cinto à cadeira deve
prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. • pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. garantia • mínima de um ano a partir da data
da entrega, contra defeitos de fabricação. Catálogo itens cotados. Garantia mínima 12 meses.

CATMAT

UNID

QUANT

423128

UND

30

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

1271,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

38130,00

38130,00

GRUPO/LOTE 47: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

70

FREEZER 420L HORIZONTAL – linha branca capacidade de armazenamento: • garrafa
290ml: 526 • garrafa 600ml: 306 • pet 600ml: 306 • pet 1 litro: 194 • pet 1,5 litro: 132 • pet
2 litros: 108 • lata 350ml: 776 • capacidade bruta: 400 a 500 litros • capacidade líquida:
400 a 500 litros faixa de operação (dupla ação): • função refrigerada: 2ºc a 8ºc • função
freezer: - 18ºc a -22ºc • dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (axlxp)
• dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (axlxp) • peso aprox. do
produto: 69k.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

334655

UND

15

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

2784,11

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

41761,65

41761,65
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GRUPO/LOTE 48: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

71

FREEZER HORIZONTAL branco com 2 portas e com chave; - capacidade minima de 500
litros; - dupla ação: freezer e refrigerador; - gabinete externo em aço zincado e prépintado c/esmalte poliéster; - produto ecologico (cfc free).; - design arredondado; - tampa
leve e facil de abrir; - dreno frontal; - rodizio para deslocamento; - fechadura de
segurança; - classificação de consumo (selo procel); - tensão/voltagem 220v; - garantia 12
meses; - dimensões aproximadas: l(1,67m) x a(94,40cm) x p(69,00cm) e peso 92 kg
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

439305

UND

15

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3356,20

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

50343,00

50343,00

GRUPO/LOTE 49: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

72

FREEZER VERTICAL frost free cor branca Sistema de refrigeração: Frost free;
Capacidade total bruta: 300 litros aproximadamente; Porta reversível; Cestos deslizantes
e removíveis; Painel de controle frontal externo; Pés niveladores e rodízios; Sistema de
congelamento rápido; Compartimentos com tampa basculante: 8 sendo (5 cestos, 1
gavetão, 1 prateleira e 1 compartimento extra frio); Eficiência energética: Classe A;
Puxador ergonômico; Voltagem: 220v; Classificação de consumo: Selo Procel: “A”
Garantia de no mínimo 1 ano. freezer vertical frost free – 300 lts
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

436863

UND

10

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3449,60

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

34496,00

34496,00

GRUPO/LOTE 50: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

73

FRIGOBAR - capacidade mínima de 117 l, degelo manual, com compartimento de latas,
gavetão de frutas, prateleiras removíveis, cor: branca; voltagem: bivolt; dimensões
aproximadas: altura 860 mm, largura 480 mm, profundidade 520 mm. 127/220 v.garantia
mínima de 01 ano.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

431266

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
1647,96

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
32959,20

32959,20

GRUPO/LOTE 51: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

74

FREEZER VERTICAL – descrição • freezer vertical comercial com capacidade mínima de
450 litros, com sistema frostfree (degelo automático). temperatura de operação: entre 0 °c
e +7°. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. •
largura máxima: 750 mm; • capacidade total mínima: 450 litros. características •
congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não
precisa descongelamento), com uma porta. • temperatura de operação para
congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°c e -24°c. • gabinete tipo monobloco
revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). • isolamento do
gabinete de poliuretano injetado. • pés fixos em material metálico e maciço com
revestimento de borracha resistente. • portas revestidas interna e externamente em aço
inox, em chapa 22 (0,79 mm). • isolamento da porta de poliuretano injetado, com
espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • vedação hermética em
todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • puxadores,
trincos e dobradiças em aço inox. trincos com travamento automático, ou sistema de imã
resistente ao peso da porta. • barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das
portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência,
intercambiável. • sistema de controle de temperatura por meio de regulável, dotado de
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. • sistema de refrigeração
com unidade compressora selada. • compressor hermético de, no mínimo, 1/3 hp,
monofásico 127 v ou 220 v (conforme tensão local). • temporizador para degelo, dotado
de compressor hermético monofásico de 127 v ou 220 v (conforme tensão local), com
sistema de ar forçado e degelo automático (sistema“frost-free”). obs.: o compressor deve
ser instalado na parte superior d equipamento. • gás refrigerante r600a, r134a ou r290. •
quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro
de 1/4”. distância máxima de 25 mm entre arames. • as paredes internas do gabinete
devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das
prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). • piso interno do gabinete revestido em aço inox,
em chapa 22 (0,79mm). a base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o
direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com
vistas a seuescoamento. • painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para

CATMAT

UNID

QUANT

439307

UND

15

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

4753,01

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

71295,15
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proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando
automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. • conexões de
fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • todo o sistema
elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • devem ser utilizados
componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização o consumo de energia
durante a sua vida útil. • dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis com a corrente de operação. • voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. •
cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. • cordão de alimentação
com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. garantia • mínima de dois anos a partir da data
da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante / contratado é obrigado a
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período
da garantia, substituindo as peças com defeito.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

71295,15

GRUPO/LOTE 52: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

75

GELADEIRA de uso doméstico 300l descrição • refrigerador vertical combinado, linha
branca, sistema de refrigeração “frostfree” com capacidade mínima de 300 litros
dimensões básicas* capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no
que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. • largura
máxima: 620 mm; • capacidade total: mínima de 300 litros. características • gabinete tipo
"duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • refrigerador vertical combinado, linha
branca. • sistema de refrigeração “frostfree”. • gabinete externo do tipo monobloco e
portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na
cor branca. • partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras internas deslizantes. • conjunto de prateleiras removíveis e
reguláveis, de material resistente. • prateleiras da porta e cestos em material resistente,
removíveis e reguláveis. • gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas,
verduras ou legumes. • sistema de fechamento hermético. • batentes das portas dotados
de sistema antitranspirante. • dobradiças metálicas. • sapatas niveladoras. • sistema de
controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • sistema de degelo “frostfree”.
• gás refrigerante r600a ou r134a. dimensionamento da fiação, plugue e conectores
elétrico compatíveis com a corrente de operação voltagem: 110v e 220v, conforme
demanda. cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. garantia • mínima
de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com
defeito
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

409972

UND

30

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

1824,00

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

54720,00

54720,00

GRUPO/LOTE 53: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

76

GELADEIRA de uso doméstico 410l descrição • refrigerador vertical combinado, linha
branca, sistema de refrigeração “frostfree” (degelo automático) com capacidade mínima
de 410 litros. dimensões básicas* e capacidade *dimensão condicionada ao projeto de
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. •
largura máxima: 750 mm; • capacidade total: mínima de 410 litros. características •
gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). • refrigerador vertical
combinado, linha branca. • sistema de refrigeração “frostfree”. • gabinete externo do tipo
monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura
eletrostática (em pó), na cor branca. • partes internas revestidas com painéis plásticos
moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • conjunto de
prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. • prateleiras da porta e cestos
em material resistente, removíveis e reguláveis. • gaveta em material resistente para
acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. • sistema de fechamento hermético. •
batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • dobradiças metálicas. •
sapatas niveladoras. • sistema de controle de temperatura ajustável. • sistema de degelo
“frostfree”. • gás refrigerante r600a ou r134a. dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. voltagem: 110v e 220v,
conforme demanda. cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem.
garantia • mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do
equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua
rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças
com defeito
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

431080

UND

50

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3757,50

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

187875,00

187875,00
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GRUPO/LOTE 54: BENS MÓVEIS
Item

DESCRIÇÃO

77

78

LIQUIDIFICADOR comercial 4l – descrição • liquidificador comercial com gabinete em aço
inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido
dimensões e capacidade • altura máxima: 660 mm; • largura máxima: 290 mm; •
profundidade máxima: 280 mm; • capacidade volumétrica: 4 litros características • copo
removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas,
com espessura de, no mínimo, 1 mm. • flange do copo em material plástico injetado. •
alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas
para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de
resíduos. • fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo
a evitar o acúmulo de resíduos. • tampa do copo em aço inox, espessura mínima de
chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • gabinete do
motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em
material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de
líquidos no gabinete do motor. • sapatas antivibratórias em material aderente e
antiderrapante. • eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão
ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a
durabilidade do conjunto). • o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação
deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. •
flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. •
interruptor liga/desliga. • motor monofásico de, no mínimo, 1/2 hp. • dimensionamento da
fiação, plugue e conectores elétrico compatíveis com a corrente de operação. • voltagem:
110v e 220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da
voltagem. • cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. garantia •
mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua re credenciada
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito
LIQUIDIFICADOR comercial 8l – descrição • liquidificador comercial com gabinete em aço
inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido
dimensões e capacidade • altura máxima: 750 mm; • largura máxima: 460 mm; •
profundidade máxima: 380 mm; • capacidade volumétrica: 8 litros. características • copo
removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas,
com espessura de, no mínimo, 1 mm. • flange do copo em material plástico injetado. •
alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas
para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de
resíduos. • fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo
a evitar o acúmulo de resíduos. • tampa do copo em aço inox, espessura mínima de
chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • gabinete do
motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em
material plástico injetado. dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de
líquidos no gabinete do motor. • sapatas antivibratórias em material aderente e
antiderrapante. • eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão
ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a
durabilidade do conjunto). • o conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação
deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. •
flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. •
interruptor liga/desliga. • motor monofásico de, no mínimo, 1/2 p. • dimensionamento da
fiação, plugue e conectores elétrico compatíveis com a corrente de operação. • voltagem:
110v e 220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com indicação da
voltagem. • cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. garantia •
mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua re credenciada
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

441762

UND

10

1233,00

12330,00

478094

UND

18

1449,99

26099,82

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

38429,82
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BALANÇO 4 LUGARES – descrição • balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a
partir de três anos. dimensões e tolerâncias • largura: 1800 mm; • altura mínima: 2200
mm; • comprimento: 4400 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do
INMETRO. • peças multicoloridas. • não tóxico. • estrutura principal em aço carbono com
travessão superior em aço de 2,5”x3mm. • coluna a cada dois assentos, que separe e dê
sustentação; o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar os
requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). • pé central em aço
de 2”x 2,65mm. • corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou
sustentação em corda trançada de poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro.
• para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de
movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação
sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita
substituição. • para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação
deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as
cordas, devido ao atrito. • parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço
galvanizado, medindo ⅜”x3”. • cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com
parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em
polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que protejam
contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a
cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. •
flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do
equipamento através de parafusos sob base de concreto. • a pintura deverá ser
eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. • os
produtos deverão ser montados/soldados através de processo mig/tig, proporcionando
acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. • todos os tubos utilizados na
fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada,
sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. • a superfície metálica
do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização.
• os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos.
garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e
pigmentação/coloração de peças.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

471790

UND

30

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

2482,52

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

74475,60

74475,60

GRUPO/LOTE 56: BENS MÓVEIS
Item

DESCRIÇÃO

80

CASA DE BONECAS – descrição • casinha de boneca para crianças a partir de três anos.
Dimensões e tolerâncias • largura: 1310 mm; • altura mínima: 1287 mm; • comprimento:
1610 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). Características • selo do INMETRO. • peças
multicoloridas. • não tóxico. • casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5
(cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de
passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. • balcão
externo na janela (apoio para os braços). • o produto deverá ser fabricado em polietileno
pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-uv que
protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva),
garantindo a cor e resistência do produto. • os produtos deverão ter as laterais
arredondadas em seu acabamento. • os parafusos utilizados no produto devem ser
fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. • os materiais
utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após
o término da vida útil. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

131024

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

2828,13

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

56562,60

56562,60

GRUPO/LOTE 57: BENS MÓVEIS
Item

81

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

DEGRAUS E RAMPAS – descrição • circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um
puff, uma rampa e um tapete. tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e
visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes.
dimensões e tolerâncias • largura: 1200 mm; • profundidade: 1200 mm; • altura: 250 mm; •
tolerância: ±10% (dez por cento). características • preenchimento em espuma de densidade
mínima 28 e máxima 33; • revestimento em courvin; • produto impermeável; • peças
multicoloridas; • não tóxico. garantia • mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

70491

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3645,33

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

72906,60

72906,60
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82

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

ESCORREGADOR GRANDE – descrição • escorregador para crianças a partir de três anos.
dimensões e tolerâncias • largura: 590 cm; • altura mínima: 1152 mm; • comprimento: 2050 mm; •
tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do INMETRO • peças multicoloridas • não
tóxico • rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à
inclinação estabelecida em norma vigente. • fixação da rampa à escada através de barras de
polietileno laterais ou central. • corrimão incorporado à própria escada. • topo da escada com
duas laterais altas para dar segurança produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo
de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-uv que protejam contra raios
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência
do produto. • o acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada.
• os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a
reciclagem após o término da vida útil. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

30040

UND

30

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

1076,64

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

32299,20

32299,20

GRUPO/LOTE 59: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

83

GIRA-GIRA CARROSSEL – descrição • gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a
partir de três anos. dimensões e tolerâncias • diâmetro: 1000 mm; • altura mínima: 495
mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • selo do INMETRO. • peças
multicoloridas. • não tóxico. • peça composta por três partes: base, assentos e volante. •
base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base
e o solo deverão acompanhar a norma vigente. • volante central fixo. • eixo metálico
central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários.
• três assentos anatômicos e antiderrapantes. • apoio para os pés. • produto deverá ser
fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo
antiestático e aditivo anti-uv que protejam contra raios solares e desbotamento provocado
pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. • os produtos
deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. • os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da
vida útil. garantia • mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricação e pigmentação/coloração de peças.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

473108

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3374,50

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

67490,00

67490,00

GRUPO/LOTE 60: BENS DE CONSUMO
Item

DESCRIÇÃO

84

PLACAS PARA TATAME EM EVA – DESCRIÇÃO • Tatame em placas intertravadas de
E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. DIMENSÕES E
TOLERÂNCIAS • Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm; • Espessura: 20
mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Placas de tatame intertravadas e bordas de
acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada,
siliconizada, antiderrapante e lavável; • Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro
cúbico; • Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. •Os
encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; • As arestas de bordas e
placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em relação ao plano da superfície,
isentas de rebarbas e falhas. GARANTIA • Mínima de três meses a partir da data da
entrega, contra defeitos de fabricação.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

464876

UND

200

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

91,71

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

18342,00

18342,00

GRUPO/LOTE 61: BENS DE CONSUMO
Item

DESCRIÇÃO

85

TÚNEL SANFONADO – descrição • túnel sanfonado confeccionado com arame zincado e
revestido com tecido colorido (bagunzito), totalmente dobrável. tem por objetivo estimular
destreza e ritmo, noção de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança
passar engatinhando por dentro do túnel, dimensões e tolerâncias • comprimento: 3000
mm; • diâmetro: 530 mm; • tolerância: ±10% (dez por cento). características • estrutura em
arame zincado que permite flexibilidade; • revestimento em tecido tipo bagun; • peças
multicoloridas; • não tóxico. garantia • mínima de seis meses a partir da data de entrega, a
partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de
componentes.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

473106

UND

20

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

1632,29

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

32645,80

32645,80
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87

PISCINA DE BOLINHAS – descrição • piscina feita em material macio, livre de quinas,
pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos, capacidade para
aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto, tem por objetivo
proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas.
dimensões e tolerâncias • diâmetro interno: 1100 mm; • diâmetro externo: 1300 mm; •
largura das laterais: 200 mm; • altura das laterais: 300 mm; • espessura do fundo: 30 mm;
• tolerância: ±10% (dez por cento). características • preenchimento em espuma de
densidade mínima 28 e máxima 33; • revestimento em courvin; • produto impermeável; •
peças multicoloridas; • não tóxico. garantia • mínima de seis meses a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.
•LOMBADINHA – descrição • circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou
iguais. tem por objetivo proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a criança de
locomove sobre o equipamento. dimensões e tolerâncias • largura: 700 mm;
profundidade: 450 mm; • altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); • tolerância:
±10% (dez por cento). características • preenchimento em espuma densidade mínima 28
e máxima 33; • revestimento em courvin; • produto impermeável; • peças multicoloridas; •
não tóxico. garantia • mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

405748

UND

30

1970,00

59100,00

476230

UND

20

300,00

6000,00

65100,00

GRUPO/LOTE 63: BENS MÓVEIS PERMANENTES
Item

DESCRIÇÃO

88

MAQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 11,5 KG E MÁXIMA DE
12 KG: Tecla Turbo Limpeza: agitação mais potente para roupas mais sujas e pesadas;
20 programas de lavagem: especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente
todos os tipos de roupa e sujeira: Jeans Muito Sujo, Branco Encardido, Tira Manchas,
Edredom, Rápido, etc; 4 níveis de água:; Tecla Molho Amaciante – adiar centrifugação
Gaveta multidispenser: distribui automaticamente o sabão, o amaciante e o alvejante no
momento certo; Novo Turbo Motor 12.0: Maior força, rendimento e eficiência para lavar
maior quantidade de roupas ; Exclusivo Sistema Seca Rápido; Painel mecânico resistente
e ergonômico; Turbo Suspensão pneumática: Duplo sistema de amortecimento com 10
anos de garantia: Em polipropileno especial, muito mais resistente; Gabinete Zyncplus de
aço: Capacidade: entre 11,5 e 12kg; RPM na Centrifugação: 750; Dimensões
aproximadas: 103x66x70cm (AxLxP; Peso aproximado: 50,4 kg; cor branca. Potencia
550.0w (110v ou 220v) –
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

325146

UND

10

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

2222,49

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

22224,90

22224,90

GRUPO/LOTE 64: BENS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

89

FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS descrição • fogão comercial central de seis
queimadores com um forno, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural.
dimensões básicas fogão *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz
respeito ao espaço disponível para a instalação d equipamento. obs.: a largura de vão
livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. • largura máxima*:
1200 mm; • profundidade máxima*: 850 mm; • grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; obs.: o
design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com
diâmetro a partir de 300 mm; • diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; •
diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. pressão de trabalho prevista • 2,0
kpa (quilopascal) no caso de gás natural; • 2,8 kpa (quilopascal) no caso de glp.
características • fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • com um forno e
torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra). •
alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). • o
fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em
local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes
expressões: “utilizar gás natural” ou “utilizar glp”. • com queimadores dotados de
dispositivo “supervisor de chama”. • quatro pés em perfil “l” de aço inox, de abas iguais de
1 1/2” x 1/8” de espessura. • sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira
maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique
aproximadamente 50 mm do piso. • quadro inferior composto por travessas em perfil “u”

290999

UNID

15

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

3.150,00

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

47.250,00
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de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas
entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço
inox. • quadro superior composto por travessas em perfil “u” de aço inox em chapa 18
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais180mm de
altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos
e porcas de aço inox. as travessas transversais constituem-se no painel de fechamento
lateral do fogão. • tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm),
obtida através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em
número de seis. • reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “l” em
chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a
ponto na forma de “v” ao longo da superfície inferior do tampo. os reforços devem ser
aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. • fixação do
tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do
tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. • conjunto de apoio
dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com furação
para encaixe. • bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador
desenvolvido na própria peça. • conjunto de guias corrediças em aço inox para as
bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). • grade inferior em aço inox para panelas,
constituídos por perfil “u” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento
máximo de 130 mm. • grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em
número de seis. • apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de
parafusos auto atarraxantes de aço inox. • tubo de distribuição em aço inox com diâmetro
interno de 1”, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura
através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. o tubo de distribuição deverá ser
instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo “l”
(cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral do fogão. ao
cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. • alimentação do
fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para condução de
gases conforme abnt nbr 14177 – tubo flexível metálico para instalações de gás
combustível de baixa pressão. • fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em
chapa em inox 304. • três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo”
de 300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a
capacidade de 600g/hora de glp, dotados de espalhadores de chamas. e três
queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. • queimador do
forno tubular em forma de “u”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. •
torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela
gambiarra. • cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. os queimadores
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. todas as torneiras deverão ter
limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de
intensidade das chamas. torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para
fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. • bicos injetores de
rosca grossa. reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. • os queimadores do
fogão e do forno devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” que mantém aberto
o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso
haja a extinção acidental da chama. o dispositivo “supervisor de chama” deve ser
fabricado de acordo com a norma técnica abnt nbr 15076 – dispositivo supervisor de
chama para aparelhos que utilizam gás como combustível. dimensões do forno •
profundidade máxima: 580 mm; • largura máxima: 540 mm; • altura máxima: 300 mm.
características • paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a
face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18
(1,25mm). isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60
mm e densidade mínima 64 kg/m3. • corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com
isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm
e densidade mínima 64 kg/m3. eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças
reforçadas com mola e puxador plástico. obs.: a porta deve possuir dispositivo que a
mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética. • piso em
placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas.
alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo.
espessura mínima da chapa de 5 mm. • duas (2) bandejas corrediças em arame de aço
inox, com perfil de seção circular ø=1/4”. distância máxima de 50 mm entre arames.
acessórios • uma chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças
com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. dimensões mínimas:
400 mm x 400 mm +/- 5 mm. garantia • mínima de cinco anos a partir da data da entrega,
de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar
assistência técnica gratuita na sua red credenciada de assistência, durante o período da
garantia, substituindo as peças com defeito
FOGÃO INDUSTRIAL de alta pressão 4 bocas c/ fomo grande, queimador e grelhas em
ferro fundidofogão: eomp. 79 em prof. 89 em com tubulação alt. 80 em fomo e comp. 51
em prof.81 em alt. intema 31 em. perfil - 7 disponíveis na cor preta grelhas- 30x30.
diâmetro queimador- 120 mm
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

393610

UNID

17

1.605,08

27.286,36
74.536,36
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GRUPO/LOTE 65: BENS PERMANENTES ELETRODOMÉSTICOS
ITEM

91

92

DESCRIÇÃO
FOGÃO DE 04 BOCAS de descrição • fogão de piso de quatro queimadores com um
forno, alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. dimensões básicas* e
capacidade *dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao
espaço disponível para a instalação do equipamento. • largura máxima: 600 mm; •
capacidade mínima do forno: 50 litros características do fogão • mesa em aço inox. •
acendimento automático da mesa. • funções de timer sonoro e relógio. • sapatas
niveladoras reguláveis. • botões de controle com limites intransponíveis nas posições
aberto e fechado, assim como identificação de intensidade, cada queimador deverá ser
dotado de botão de controle individual. todos os controles deverão estar identificados.
voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. • cordão de alimentação (rabicho), com
indicação da voltagem. • indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação
(rabicho) do aparelho. características do forno • ascendimento automático. • com mínimo
duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. • com grill. • deverá vir com a
lâmpada para iluminação interna. • sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula
de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. recobrimento
especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema
“autolimpante” ou similar). • porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal,
dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa
permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. • piso em aço
carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. garantia • mínima de um
ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com
defeito
FOGÃO GÁS, material aço, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade
bocas 6, largura 48,3, altura 57, características adicionais forno autolimpante, 2
queimadores família, acendi-, voltagem 110, cor branca, profundidade 85
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

318670

UNID

15

677,30

10.159,50

413060

UNID

10

1.510,00

15.100,00
25.259,50

GRUPO/LOTE 66: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

93

DESCRIÇÃO
CPU EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS TIPO: DESKTOP COM
PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-10700, OU SIMILAR COM NO MÍNIMO (2.9 GHz
até 4.8 GHz, cache de 16MB, octa-core, 10ª geração) Sistema operacional Windows 10
PRO,Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2933MHz Expansível até 64GB (2 slots UDIMM, 1
slot livre) Armazenamento SSD DE 960 GB , Monitor LED 18,5" - Conectores de Entrada
HDMI, VGA, DisplayPort, Qualificado para ENERGY STAR, Padrões de conformidade
RoHS, Pacote de Serviços de Troca Avançada de 3 Anos de Garantia. Entradas VGA e
HDMI para monitores e oito portas USB, localizadas na parte frontal e traseira, Leitor de
cartão de mídia 5:1, Botão liga/desliga, Entrada de headset, (2) USB 2.0 Type-A, (2) USB
3.2 de 1ª geração Type-A Saída de linha, HDMI, VGA, 2 USB 3.2 de 1ª geração Type-A,
(2) USB 2.0, Ethernet RJ-45 10/100/1000 Gigabit, Slots da placa de expansão, Caixa de
som estéreo alimentadas por USB, teclado e mouse USB.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

350554

UNID

70

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

6.631,12

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

464.178,40

464.178,40

GRUPO/LOTE 67: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

94

Computador Portátil (Notebook). Especificação mínima: que esteja em linha de produção
pelo fabricante; com processador no mínimo Intel core i7 ou AMD a10 ou similar , SDD; 1
(um) disco 480 GIGABYTES unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD
rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)
gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela DE LED de 14 ou 15
polegadas; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e
acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois)
botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces
de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no
mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port , leitor de cartão; webcam FULL
HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e
acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.

477048

UNID

20

6.092,00

121.840,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

121.840,00
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GRUPO/LOTE 68: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

95

PLACA-MÃE MATX LGA 1151 -4 SLOTS DDR4 HDMI/DVI/VGA/DP USB3, 2 HEADER COM,
CROSSFIREX, SBA, , INTEL PARA 6TH GERAÇÃO DE PROCESSADORES: CORE I7 / CORE
I5 / CORE I3 / PENTIUM / CELERON, - SUPORTA PROCESSADORES INTEL DE 14 NM *
SUPORTA A TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 DEPENDENDO DO TIPO DO
PROCESSADOR. MEMÓRIA 4 X DIMM, MÁXIMO DE 64GB, DDR4 2133 MHZ NON-ECC, UNBUFFERED SUPORTA INTEL® EXTREME MEMORY PROFILE (XMP)PROCESSADOR
GRÁFICO INTEGRADO - SUPORTE INTEL HD GRAPHICS - SUPORTA RGB COM
RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 POR 1200 / 60 HZ, - SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO
MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZREALTEK ALC887 COM 8 CANAIS CODEC DE ALTA DEFINIÇÃO *1 INTEL H110 CHIPSET: 4 PORTA(S) USB 3.0/2.0 (2 NO
PAINEL TRASEIRO, AZUL, CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 2 PORTA (S) - INTEL
H110 CHIPSET: 6 PORTA(S) USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETA(S),
CONECTORES INTERNOS PARA MAIS 2 PORTA (S); SUPORTE DE EXPASSÃO : 1 X PCIE
3.0/2.0 X16 (X16 MODE) 1 X PCIE 3.0/2.0 X16 (MAX AT X4 MODE); 1 X PCIE 3.0/2.0 X1 1 X
PCI ; ARMAZENAMENTO 6 X PORTA(S) SATA 6GB/S, CINZA(S); PAINEL TRASEIRO : 1 X
PS/2 TECLADO (ROXO) 1 X PS/2 MOUSE (VERDE),1 SAÍDA(S) DVI-D 1 SAÍDA(S) D-SUB 1 X
DISPLAYPORT, 1 X HDMI 1 PORTA(S) LAN (RJ45) 2NPORTA(S) USB 2.0 3 ENTRADA(S) DE
ÁUDIO 4 X USB 3.0 (AZUL).

464975

UNID

100

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

2048,67

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

204.867,00

204.867,00

GRUPO/LOTE 69: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
ITEM
96

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.1 14W RMS USB

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
136,38

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
6.819,00

449734

UNID

150

97

MOUSE ÓPTICO USB

451822

UNID

200

35,00

7.000,00

98

TECLADO MULTIMÍDIA USB ABNT2.
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND AC1350 Padrão wireless – 802.11ac. Oferece no
mínimo: conexões em duas bandas Wi-Fi simultaneamente. Banda de 2.4GHz: Wi-Fi 3x3
MIMO gera uma rede rápida e estável com 450Mbps, sendo perfeita para as atividades
diárias como troca de e-mails, navegação web ou ouvir músicas. Banda de 5GHz:
Oferece uma rede Wi-FI de até 867Mbps para aplicações sensíveis a latência como
Streaming de vídeo HD, jogos online, conversa por vídeo ao mesmo tempo e sem
atrasos. Cobertura Ampliada, Estabilidade Otimizada inclui cinco antenas, três para
2.4GHz e duas para 5GHz. Especificações técnicas Tipo de dispositivo Roteador sem fio switch de 4 portas (integrado), Tipo de caixa Desktop, Qtd de Portas WAN 1, Protocolo de
link de dados Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.11ac, Banda de frequência 2,4 GHz / 5 GHz, Taxa de transferência de
dados 1.35 Gbps, Protocolo de transporte/rede PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP,
DDNS, Características. Prevenção contra ataques DoS, servidor da impressora, filtro de
endereços MAC, suporte IPv6, suporte Sistema (WDS) de Distribuição Sem Fio, Controle
parental, filtragem de endereço de IP, apoio de Multimédia Wi-Fi (WMM), suporte de
servidor virtual, Wi-Fi Protected Setup (WPS), servidor DHCP, suporte Samba, servidor
FTP. Requisitos do sistema UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Memória 8gb 2133mhz ddr4 cl14 black capacidade: 8 gb (1x4gb), - tipo: ddr4 - velocidade:
2133mhz, - cl(idd): 14 ciclos - fonte de alimentação: VDD - 1.2v (típica) - pinagem: 288-pin
dimm, - latência: 14-14-14 - dimensão: 133.35 x 34.04 x 7.08 mm (apróx.)

451819

UNID

200

300,00

60.000,00

462489

UNID

20

537,09

10.741,80

471998

UNID

20

850,48

17.009,60

99

100

101

Fonte ATX conexão SATA fonte e cabo de energia de alta performance potência real de
200w e pico de 400w bivolt 24 pinos na fonte.

450306

UNID

100

229,8

22.980,00

102

DECAPADOR E CORTADOR GIRATÓRIO; de cabos coaxiais e utp / ftp (blindado)bitolas:
22, 24 e 26 awg/ coaxiais rg 06/58/59; possui uma lâmina para corte e uma outra para
decapar cabos chatos; possui duas matrizes para decapar cabo utp de 04 pares com uma
lâmina regulável.

326324

UNID

10

107,84

1.078,40

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

125.628,80

GRUPO/LOTE 70: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

103

DESCRIÇÃO
Impressora multifuncional, tipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 DPI,
tensão alimentação: bivolt v, velocidade impressão preto e branco: 35 ppm,
características adicionais: ciclo mensal 50.000 páginas, impressão duplex auto,
conectividade: interface USB e ethernet 10,100 base TX, tipo papel: a4, a5, carta, ofício,
capacidade mínima bandeja: 200 fl, a impressora deverá apresentar toner possível de
recarga.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

469167

UND

40

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

5.000,00

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

200.000,00

200.000,00
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GRUPO/LOTE 71: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

104

DESCRIÇÃO
SERVIDOR ESPECIFICAÇÕES: - PROCESSADOR: INTEL XEON E5-2620 V3
(2.4GHZ/6- CORE/15MB/85W), similar ou superior - PLACA DE REDE (MBPS): 4 X
10/100/1000 - QUANTIDADE DE PROCESSADOR SUPORTADO: 2 -MEMÓRIA
PADRÃO: 16GB -MEMÓRIA MÁXIMA: 768GB - GABINETE: TORRE - DISCO RÍGIDO
PADRÃO: 2 X 300GB 10K RPM - INTERFACE DE DISCO: SAS/SATA/SSD - SLOT PCI
EXPRESS (PCI-E): 4 - LOT DE MEMÓRIA LIVRE: 11 - SLOT DE MEMÓRIA TOTAL: 12 MÍDIA ÓPTICA: DVD-RW - FONTE DE LIMENTAÇÃO: 1 X 500W PLATINUM HOT PLUG
POWER SUPPLY (REDUNDANTE OPCIONAL)- CONTROLADORA: SMARTARRAY
P440AR/2GB 12GB (RAID 0, 1, 5, 10, 6 E 60 SAS/SATA) - BAIAS DE DISCOS LIVRES: 7
- BAIAS DE DISCOS OCUPADAS:1 - SLOT PCI-X: NÃO - PORTA PARALELA: NÃO GARANTIA: 3 ANOS PEÇAS, 3 ANOS SERVIÇO, 3 ANOS ON-SITE - CACHE DE
PROCESSADOR (L3): 15MB
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

469726

UND

2

15.209,47

30.418,94

30.418,94

GRUPO/LOTE 72: BENS PERMANENTES DE INFORMÁTICA
ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

105

nobreak tensão alimentação entrada: bivolt, SAIDA 127V quantidade tomadas saída: 8,
capacidade nominal: 1.500 va OU SUPERIOR

474218

UND

100

1.858,42

185.842,00

106

Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 110,220 v, aplicação: rede elétrica,
capacidade nominal: 1 kva

400013

UND

100

290,00

29.000,00

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

214.842,00

GRUPO/LOTE 73: BENS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA
VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

ITEM

DESCRIÇÃO

CATMAT

UNID

QUANT

107

Cartucho de Toner CE285A 85A para Impressora HP Laser JET CE285A 85ª compatível
com LaserJet Pro M1130; M1132; M1134; M1136; M1137; M1138; M1139; M1212 nf;
M1212F; M1213 nf; M1214 nfh; M1216n; fh M1217 nfw; M1219 nf; P1102; P1102w

392016

UNID

200

133,44

26.688,00

108

TONER HP CF258A 58A; M428FDW M404DW; M428DW M404N, CAPACIDADE
compatível com LaserJet

469185

UNID

100

280,00

28.000,00

3K

VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

54.688,00

GRUPO/LOTE 74: BENS PERMANENTES DE MÍDIA
ITEM

109

DESCRIÇÃO
Projetor multimídia, voltagem: 100,240 v, freqüência: 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb:
1 s-vídeo,1rca un, quantidade entradas vídeo: 01: svideo e 04 pinos rca un, tipo zoom:
manual,digital, tipo: portátil, capacidade projeção cor: 1.07 bilhões de cores px,
características adicionais: conexão hdmi, rgb e usb, wifi, seen mirror,sharing,
luminosidade
mínima:
3.600
lm,
tipo
foco:
manual,
tipo
projeção:
frontal,traseiro,teto,mesa, resolução: nativa 1920x1200
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

446924

UNID

50

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$

4273,34

VALOR TOTAL
MÉDIO R$

213.667,00

213.667,00

GRUPO/LOTE 75: BENS PERMANENTES DE MÍDIA
ITEM

110

DESCRIÇÃO
Lousa interativa, com características similares a: Material: poliéster; Cor: branca; Tipo
alimentação: USB; Tensão: 5 v; Dimensões 2235x1255 mm; Área de projeção 100, tipo
tela: touch screen.
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

463288

UNID

50

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
3.425,00

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
171.250,00
171.250,00
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GRUPO/LOTE 76: BENS PERMANENTES DE MÍDIA
ITEM

111

DESCRIÇÃO
Tela projeção, tipo tripé: pés com rodízios tipo profissional, tipo ajuste tela: retrátil
automático, material: tecido matt white, cor acabamento: preta, tipo fixação: móvel, cor:
branca, altura: 180 cm, largura: 180 cm, espessura: 2 a 3 mm, material triplé: alumínio,
tipo tela: retrátil
VALOR TOTAL DO GRUPO/LOTE: R$

CATMAT

UNID

QUANT

257072

UNID

50

VALOR
UNITÁRIO
MÉDIO R$
617,00

VALOR TOTAL
MÉDIO R$
30.850,00
30.850,00

1.2. Os valores médios definidos nos itens que compõe cada lote, foram adotados com base nos
Preços médios apresentados no Painel de Preços do Governo Federal, disposto no link:
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O desenvolver das atividades administrativas das Secretarias Municipais requerem a utilização
de diversos bens que além de aumentar a eficiência administrativa, melhora significativamente o
nível de atendimento à população que diariamente procuram os serviços públicos para resolverem
suas demandas. Na mesma linha, tem-se que acesso de todas as crianças e jovens à escola de
qualidade é um direito fundamental do cidadão, ainda que garantido constitucionalmente, requer uma
série de elementos estruturais, tais como professores qualificados e motivados, direção escolar
atuante e infraestrutura escolar adequada. Sabidamente, o Brasil ainda possui unidades escolares
em condições precárias para oferta do serviço educacional de qualidade, e neste contexto o
Município de Maragojipe vem buscando ser diferente. Neste sentido, a melhoria da infraestrutura é
condição necessária para o acolhimento do alunado em condições salubres que, verdadeiramente,
facilitem desenvolvimento de suas potencialidades e contribuam para o aprendizado, ainda mais em
um período tão conturbado, quanto este vivenciado com a Pandemia da COVID19. Para melhoria
das condições de infraestrutura escolar, o Município criou uma série de ações no intuito de contribuir
para disponibilizar materiais e equipamentos em condições de uso adequado para melhorar a oferta
de atividades para os estudantes. Na mesma linha encontram-se as unidades de saúde que prestam
relevantes serviços aos Munícipes em especial aos mais carentes, que necessitam de bens para
atendimento das demandas internas e externas, no mesmo sentido estão incluídos os núcleos de
atendimento social que assumem neste momento de crise uma extrema relevância com os serviços
ofertados. Isso significa dizer que a aquisições dos móveis, brinquedos, equipamentos e outros são
extremamente necessários para as ações educacionais, principalmente com a possibilidade de
retorno às atividades presenciais pós COVID, para ações saúde, social e da administração como um
todo. Neste sentido, justifica-se a realização deste Processo como parte das estratégias de compras,
visando melhoria da qualidade dos serviços a serem executados. Além disso, é importante destacar
a redução do esforço administrativo para a realização de diversos processos licitatórios, sendo que a
execução conjunta de diversas Secretaria culminará em um único procedimento licitatório, o que
poderá representar mais economia para o Município.
3. DO FORNECIMENTO
3.1. O Município através da Secretaria de Administração, da Secretaria de Educação, da Secretaria
de Saúde e Assistência Social, obedecida à ordem de classificação, emitirá uma autorização de
fornecimento, com a respectiva nota de empenho, autorizando a entrega do(s) item(ns) pela(s)
adjudicatária(s).
3.1.1. Os materiais, objetos deste Termo de Referência serão entregues de forma parcelada, e
deverão ser fornecidos mediante a solicitação da Requerente. Obrigando-se a contratada a substituir,
as expensas, aqueles que vierem a ser recusados.
3.1.2. A entrega dos bens deverá ser realizada pela empresa vencedora com o respectivo
descarregamento do material/equipamento a cargo da mesma no local indicado pelo servidor da
contratante responsável pelo recebimento.
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3.1.3. A responsabilidade pela montagem dos materiais/equipamentos indicados pela contratante é
da empresa vencedora, não cabendo à contratante qualquer ônus por incorreções na montagem da
contratada.
3.2. Após recebimento provisório no almoxarifado geral do CONTRATANTE, dar-se-á em até 05
(cinco) dias úteis a verificação das especificações, quando então se dará o recebimento definitivo por
um representante da Secretaria Municipal de Administração designado como Gestor/Fiscal do
contrato.
4. DA VIGÊNCIA/DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. DA VIGÊNCIA
4.1.1. O período de vigência será a partir da formalização da contratação (assinatura do contrato, ou
instrumento correlato, e/ou emissão de nota de empenho ou ordem de fornecimento, conforme o
caso) e perdurará pelo prazo de 12 (doze) meses.
4.2.DO PRAZO DE ENTREGA
4.2.1. O (s) objeto (s) adquirido(s) deverá (ão) ser entregue(s) da seguinte forma:
4.2.1.1. Prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para os bens de consumo contados a partir emissão da
autorização de fornecimento.
4.2.1.2. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para os bens permanentes, contados a partir emissão da
autorização de fornecimento, exceto para os Grupos: 66, 67, 70, 71, 74.
4.2.1.3. Prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para os bens permanentes constantes dos
Grupos/lote: 66, 67, 70, 71, 74 contados a partir emissão da autorização de fornecimento.
4.2.1.4. Todos deverão serem entregues no local indicado na Autorização de Fornecimento ou
quando for o caso no almoxarifado Central, em conformidade com as especificações e quantidades
descritas na respectiva autorização de fornecimento emitida.
4.2.1.5. Caso a entrega não ocorra no prazo estabelecido no Item 4.2.1, desde que devidamente
justificado o prazo de entrega dos bens, a critério da administração poderá ser prorrogado por uma
única vez.
4.2.2. Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá protocolar solicitação de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão
constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente justificado, e o novo prazo previsto para
entrega.
4.2.3. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pelo CONTRATANTE na forma da lei e
de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se a CONTRATADA
da decisão proferida.
4.2.4. Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, a CONTRATADA deverá imediatamente entregar o objeto.
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
5.1. A aquisição pretendida será custeada com recursos orçamentários previstos para o exercício
2021, alocado nas Elementos de Despesas do Fundo de Educação e da Secretaria de Educação, do
Fundo de Saúde, da Assistência Social e da Administração do Município de Maragojipe.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações do
CONTRATANTE:
6.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, em conformidade
com Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao
cumprimento dos critérios de recebimento dos materiais e os procedimentos burocráticos;
6.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas na
execução do contrato ou instrumento substitutivo nos termos da Lei 8.666/93, artigo 62 e parágrafo
4º;

Rua Durval de Morais, 06 – Centro – CEP. 44.420-000 - Maragojipe – Bahia
29

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
6.4. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
6.5. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
6.6. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA,
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;
6.7. Fiscalizar rigorosamente, através de um representante da Secretaria Municipal Requerente a
entrega dos materiais, estabelecendo se estes obedecem às condições e especificações mínimas
exigidas.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA
7.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATADA:
7.2. Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que o fornecimento seja realizado
com esmero, perfeição e solucionar os problemas que porventura venham a surgir;
7.3. Entregar com pontualidade os bens solicitados, nos quantitativos estipulados em cada
solicitação, devendo os mesmos serem de boa qualidade, perfeita condições físicas, embalados,
obedecendo aos preços e marcas constantes em sua proposta de preço;
7.4. Comunicar imediatamente e por escrito ao CONTRATANTE, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
7.5. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da
aquisição, atendendo ainda, prontamente, as exigências da fiscalização;
7.6. Manter, durante a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas pelo CONTRATANTE que possa
comprometer a continuidade do fornecimento, bem como substituir os documentos com prazo de
validade expirado;
7.7. O acondicionamento e transporte dos bens responsabilizando-se pelas deteriorações ocorridas
decorrentes de más condições de acondicionamento ou transporte dos mesmos;
7.8. Trocar às suas expensas, todos os materiais comprovadamente entregues de forma inadequada,
a critério da fiscalização do CONTRATANTE;
7.9. Suportar todas as despesas com deslocamento, encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas,
além de quaisquer outras que se fizerem necessários ao cumprimento do fornecimento;
7.10. Assumir a responsabilidade, presente e futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes
do inadimplemento relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas ao seu encargo,
exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.
7.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento.
7.12. A CONTRATADA ficará obrigado a atender a todos os pedidos de entrega efetuados pelo
CONTRATANTE, respeitados os quantitativos solicitados.
7.13. Responsabilizar-se, integralmente, pela entrega do objeto adquirido, conforme legislação
vigente e submeter-se à fiscalização da Secretaria, que acompanhará o fornecimento.
8. DAS CONDIÇÕES E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1. No recebimento e aceitação do objeto serão observadas, no que couber, as disposições contidas
nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2. Os materiais serão recebidos:
8.2.1. Provisoriamente, pelo Setor de Almoxarifado e Patrimônio Geral do CONTRATANTE, em até
05 (cinco) dias úteis para bens de consumo e 15 dias para bens permanentes, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com a especificação; e,
8.2.2. Definitivamente, pela Secretaria Municipal requerente, após a verificação da qualidade e
quantidade do mesmo, e consequente aceitação.
8.2.3. Será rejeitado no recebimento, dos bens fornecidos com especificações e marcas diferentes
daquelas contratadas, devendo a sua substituição ocorrer na forma e prazo definidos a seguir:
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8.2.4. Constatadas irregularidades no objeto a ser adquirido, o CONTRATANTE, poderá:
a). Se disser respeito à especificação não recebimento do material, ou qualquer dos demais motivos
elencados nestes itens, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo
o fornecimento, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1). Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
mantido o preço inicialmente CONTRATADO;
b). Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a aquisição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1). Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do CONTRATANTE no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da Notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente CONTRATADO.
8.3. O recebimento dos materiais, compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações:
8.3.1. Os bens, deverão estar em suas respectivas embalagens originais, se cabível, com a
indicação da marca/modelo na embalagem e/ou no próprio material, bem como das demais
características que possibilitem a correta identificação do material;
8.3.2. Condições da embalagem e/ou do material;
8.3.3. Quantidade entregue;
8.3.4. Apresentação do documento fiscal, com identificação da CONTRATADA e do comprador,
descrição do bem entregue, quantidade, preços unitário e total;
8.3.5. Compatibilidade do bem entregue com as especificações exigidas no termo de referência e
constantes da proposta da empresa vencedora;
8.4. Reserva-se o CONTRATANTE o direito de não aceitar material cuja qualidade seja
comprovadamente baixa.
8.5. Poderão ser convidados a colaborar com o responsável pelo Setor de Almoxarifado,
assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não
vinculados direta ou indiretamente com a CONTRATADA, quanto a análise do atendimento das
especificações técnicas dos materiais.
8.6. Excepcionalmente, a CONTRATADA poderá requerer por motivo justo, motivado e comprovado,
a substituição da marca no momento da entrega dos materiais. Sendo que, tal requisição será
analisada pelo gestor do contrato (podendo ou não ser aceita), inclusive quanto a qualidade da
marca a ser substituída, devendo ela ser de qualidade igual ou superior da apresentada na proposta
comercial.
9. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
9.1. A fiscalização de todas as fases do fornecimento será feita pelo CONTRATANTE, por intermédio
DO RESPONSÁVEL designado gestor/fiscal do contrato, através de Portaria, indicado pelo
Secretário Municipal de Administração, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, com autoridade
para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo, a ação do fiscal.
9.2. A fiscalização será exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
9.3. A Fiscalização poderá determinar, a ônus da CONTRATADA, a substituição dos materiais
julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo a CONTRATADA,
providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão
do prazo final de fornecimento.
9.4. Caso o Secretário Municipal não designe nenhum servidor para acompanhar o fornecimento e
fiscalização, o mesmo assumirá tal responsabilidade.
9.5. O CONTRATANTE, através do fiscal do contrato comunicará a CONTRATADA por escrito, as
deficiências porventura verificadas no fornecimento, para imediata correção.
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9.6. A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA.
9.7. O Gestor/Fiscal do Contrato indicado anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o fornecimento, ora CONTRATADO, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.
9.8. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
9.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor/Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas ao Secretário Municipal Requisitante, em tempo hábil, para a adoção das
medidas convenientes.
10. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO
10.1. O faturamento dos materiais ocorrerá no ato da entrega dos mesmos, conforme a Autorização
de fornecimento e nota de empenho, mediante apresentação do(s) documento (s) fiscal (is) hábil
(eis) de fornecimento, sem emendas ou rasuras.
10.2. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Maragojipe,
diretamente pela Tesouraria ou através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidação dos materiais entregues.
10.2.1. A certificação da fatura será efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal
requerente e do fiscal do contrato, o qual emitirá atestado comprovando o fornecimento.
10.2.2. Após o prazo acima referenciado será paga multa financeira nos seguintes termos: VM = VF
x 0,33 x ND 100 VM = Valor da Multa Financeira. VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em
atraso. ND = Número de dias em atraso
10.2.3. Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada fatura
devida, a ser revisto e aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se à respectiva discriminação do
fornecimento efetuado, e o memorial de cálculo da fatura.
10.3. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do original ou de cópia
autenticada dos seguintes documentos, válidos na data das notas fiscais, em relação ao período a
que se referirem os faturamentos, os quais deverão ser entregues, juntamente com o respectivo
documento fiscal, e ainda, os quais serão anexados ao processo de pagamento:
a – Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, na
forma da Lei; e Prova de Regularidade Relativa à Seguridade Social (CND/INSS) mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos as Contribuições Previdenciárias e às
de Terceiros, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em
lei. Ambas poderão ser atendidas com a CERTIDÃO CONJUNTA que poderá ser retirada no site:
www.receita.fazenda.gov.br;
b – Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários, na forma da Lei. A mesma poderá ser
retirada no site: www.sefaz.ba.gov.br, no caso das licitantes com sede no Estado da Bahia;
c – Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Tributários (ISS), na forma da Lei.
d – Prova de Regularidade perante ao FGTS, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por Lei. A mesma pode ser retirada no site: www.caixa.gov.br;
e - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
(NR) (Lei 12.240/2011), bem como a Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, da Justiça do
Trabalho, obrigatória a partir de 4 de janeiro de 2012. A mesma poderá ser retirada no site:
www.trt.gov.br;
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10.4. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos a
contratada para correção, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam
considerados a partir da data da apresentação dos documentos fiscais devolvidos sem erros.
10.5. O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento das obrigações que possam
de qualquer forma, prejudicar o interesse do CONTRATANTE.
10.6. É vedada a antecipação de pagamentos sem a correspondente entrega dos materiais.
10.7. Os preços decorrentes da aquisição em epígrafe serão fixos e irreajustáveis, não cabendo a
revisão dos mesmos.
10.8. Para a efetivação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições
previstas pelo CONTRATANTE no que concerne a “Proposta de Preços” e a “Habilitação”.
10.9. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos materiais, aos preços unitários por
ela propostos e aceitos pelo CONTRATANTE.
11. DA GARANTIA DOS BENS PERMANENTES
11.1. A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o(s) bem (s)
em que se verificar(em) defeito(s) de fabricação.
11.2. Se os materiais deteriorarem e/ou perderem suas características, no prazo de validade ou
tempo de vida útil e/ou em condições normais de estocagem, deverão ser trocados, pela
CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação, por conta e
ônus da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA obriga-se a oferecer garantia a partir da data do recebimento definitivo dos
bens, que será de:
a). 12 (doze) meses para os materiais, relativos a defeitos de fabricação.
11.4. Os equipamentos permanentes especificados no presente Termo de Referência deverão
possuir prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, reposição de
peças e fabricação dos mecanismos e componentes, contados a partir do recebimento definitivo.
11.4.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem permanente, ofertado pelo período
restante, uma vez que se tratam de bens duráveis e com especificações especiais, de costume
adquiridos por órgãos públicos nestes prazos definidos.
11.4.2. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
específicas.
11.4.3. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções
necessárias.
11.4.4. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser
substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
11.4.5. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada.
11.4.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e jusficada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
11.4.7. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente,
caso seja solicitado pela contratante, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido,
para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos
trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
11.4.8. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
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contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
11.4.9. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
11.4.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
11.4.11. A critério do Município, o adjudicatário poderá prestar garantia de execução do Contrato,
nos moldes do Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do Contrato e por
90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do Contrato.
11.5. Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da
estocagem anterior à entrega na Prefeitura Municipal de Maragojipe, os materiais
permanentes/equipamentos deverão ser substituídos em no máximo 15 (quinze) dias úteis, contados
a partir da comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
11.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela
contratada.
12. DAS SANÇÕES E PENALIDADES
12.1. Independente de outras sanções legais cabíveis, o CONTRATANTE poderá aplicar cominações
a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a contratação, de
acordo com a previsão do artigo 7º da Lei 10.520/2002 (se for o caso) e de conformidade com o
estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.
12.2. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a CONTRATADA, sem prejuízo das
demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação no ato da assinatura do contrato
ou ata de registro de preços, quando for o caso;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
e) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
f) comportamento inidôneo;
g) cometimento de fraude fiscal;
h) fraudar ou falhar a aquisição.
12.3. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o
fornecimento, sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a
saber:
a) Advertência, nos casos de pequenos descumprimentos durante a execução, que não gerem
prejuízo para o CONTRATANTE;
b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, por dia, até
o trigésimo dia de atraso, se os fornecimentos não forem realizados quando a CONTRATADA, sem
justa causa, deixar de cumprir os prazos estabelecidos para a entrega;
c) Multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
c.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;
c.2) Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros;
c.3) Deixar de atender as determinações da fiscalização;
c.4) Cometer faltas reiteradas no fornecimento.
d) Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do fornecimento, nos casos em que a
CONTRATADA:
d.1) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento;
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d.2) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o fornecimento pactuado com a
CONTRATADA;
d.3) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a
terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA de reparar os danos causados.
e) Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por um
período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa quanto ao fornecimento.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de
prática de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa.
12.4. Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº
8.666/1993;
12.5. As sanções administrativas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia;
12.6. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento,
onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa;
12.7. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei
nº 8.666/1993;
12.8. A aplicação da sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
autoridade competente do Município de Maragojipe, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
02 (dois) anos de sua aplicação.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – Antes de apresentar seu preço, a interessada deverá realizar todos os levantamentos
essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de
qualidade. Inclusive consultando com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega, não cabendo a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da
entrega por parte dos fornecedores;
13.2 – O preço total de cada Item proposto deverá considerar a consecução do objeto, englobando
todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento;
13.3 – Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação que rege a matéria
concernente às licitações e contratos administrativos;
13.4 – O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do fornecimento, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados
14. DAS AMOSTRAS
14.1 – Caso entenda necessário o Município poderá exigir amostras de qualquer item que compõe o
objeto deste termo de referência, a exigência será apenas da Empresa vencedora do Certame para o
Grupo/lote determinado.
14.1.1 – Quando solicitado a amostra de bens de consumo a empresa vencedora terá o prazo de até
05 (cinco) dias para a apresentação.
14.2 – Para os bens permanentes o Pregoeiro no momento oportuno poderá solicitar da empresa
vencedora a apresentação de catálogo, folder ou qualquer outro descritivo que demonstre as
especificações técnicas do Item.
14.3 – A ausência de apresentação do catálogo ou outro documento que apresente os dados
técnicos do bem, ensejará a desclassificação da interessada do certame.
15. DO FORO COMPETENTE
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15.1 – O Foro competente para dirimir qualquer questão do futuro contrato será o da Comarca de
Maragojipe – Bahia.
Maragojipe/BA, 18 de agosto de 2021.

MURILO CONCEIÇÃO SANDES
Sec. Municipal de Administração
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