
 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
10/2020 Data da Licitação 

*05 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

40/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva da elétrica de veículos 

pesados e funilaria e pintura de veículos leves, médios e 

pesados, com fornecimento de mão de obra e peças novas e 

genuínas dos veículos da frota municipal. 

Valor Máximo do edital R$ 145.000,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A concentração da prestação de serviços de manutenção da 

parte elétrica, funilaria e pintura dos veículos permitem um 

ganho em economia de escala, além de facilitar a operacio-

nalização dos serviços e manutenções requeridas, inclusive 

facilitando maior planejamento das manutenções preventi-

vas. 

A contratação de empresa para executar os serviços de ma-

nutenção elétrica veicular é essencial para o desempenho 

regular das atividades praticadas no ambiente da Adminis-

tração, uma vez que os veículos oficiais devem estar em ple-

nas condições de funcionamento e conservação, à disposi-

ção do serviço sempre que forem demandados e, no caso de 

situações emergenciais, receber o atendimento e assistência 

devidos. Além disso, além da salvaguarda do patrimônio pú-

blico, a referida manutenção também se torna necessária 

com vistas à segurança dos usuários dos veículos. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente do objeto desta licitação, será 

efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de 

em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do 

objeto, após a apresentação da respectiva documentação 

fiscal. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

ELÉTRICA 

Equipamento de análise eletrônico e diagnóstico (para análi-

se das partes elétricas e eletrônicas dos veículos a diesel, 

gasolina, álcool e flex.) computadorizado que permita a leitu-

ra, rastreamento e configuração do sistema de injeção ele-

trônica e demais conjuntos dos veículos. 

Multímetro, carregador de baterias com testador e analisa-

dor. 

Elevador de veículos, no mínimo 02 (dois), com capacidade 



 

 

para atender veículos leves, médios e utilitários (até 4 tone-

ladas). 

Estoque regular e permanente de peças originais e/ou genu-

ínas dos veículos descritos para aplicação imediata nos ser-

viços rápidos. 

FUNILARIA / LINHA MONTAGEM 

Equipamento para funilaria (esticador hidráulico e mecânico, 

ciborg com braço giratório, repuxador elétrico (spotter) míni-

mo de 02 (dois), aparelho de solda MIG, aparelho de solda 

ponto, indutor de calor, lixadeiras, esmerilhadeiras, cortador, 

politriz e outros. 

PINTURA 

Cabine de pintura e estufa de secagem, (estufa) para pintura 

de veículos leves, médios e utilitários. 

Pistolas de gravidade, sucção e primer mínimo de 03 (três). 

Lixadeira ROOKIT com aspiração, mínimo de 02 (duas). 

PEÇAS 

As peças, materiais ou acessórios a serem utilizados no con-

serto dos veículos deverão ser sempre originais, compatíveis 

com o veículo, observada a garantia estipulada pelo fabrican-

te, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias ou 10.000 

(dez mil) quilômetros rodados, o que ocorrer primeiro. 

Não serão aceitas peças recondicionadas ou de procedência 

duvidosa. 

DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS E PEÇAS 

Aos serviços executados deverão ser dados os seguintes 

prazos de garantia 03 (três) meses ou 5.000 (cinco mil) qui-

lômetros aos demais serviços. 

Fiscal do contrato 
Leandro Aparecido Assunção, Paulo Sérgio de Oliveira, 

Edivaldo Ruiz Copele e Adinaldo Jesus Bocchi 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ELÉTRICA DE VEÍCULOS 

PESADOS 

LOTE 01: Veículos Pesados – Valor Máximo do Lote: R$ 90.000,00 – sendo destinados à mão 

de obra R$ 27.000,00 e para as peças R$ 63.000,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo (R$) 

por hora trabalhada 

Percentual 

mínimo de 

desconto 

01 

Hora serviços de manutenção 

prevent iva e corret iva da Elétr ica 

de veículos operacionais pesados 

(exceto maquinários agrícolas).  

 

R$ 166,00 

 

10% 



 

 

02 

Peças originais, genuínas de re-

posição, e demais materiais ne-

cessár ios à execução dos servi-

ços do Lote 01.  

Conforme 

Valor-base 

Tabela AUDATEX 

 

20% 

 

LOTE 02 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍ-

CULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 

LOTE 04: Veículos Leves, Médios e Pesados – Valor Máximo do Lote: R$ 55.000,00 – sendo 
destinados à mão de obra R$ 16.500,00 e para as peças R$ 38.500,00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Valor máximo (R$) 

por hora trabalhada 

Percentual de 
desconto 
 ofertado 

01 

Hora de serviços de manutenção 
prevent iva e corret iva de funilaria 
e pintura de veículos operacio-
nais leves, médios e pesados 
(exceto maquinários agrícolas).  

 
R$ 157,00 

 
 

10% 

02 

Peças or iginais, genuínas de re-
posição, e demais materiais ne-
cessár ios à execução dos servi-
ços do Lote 02 

Conforme Valor-base 

Tabela AUDATEX 
20% 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

BBJ-4347 VW-SAVEIRO 2017 

DWR-2307 FIAT-UNO 2007 

BDQ-4B36 RENAULT-KWID 2019 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA DA SAÚDE 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

ALZ-1358 VW-GOL 2004 

AJU-5892 VW-GOL 2001 

AWA-8783 VW-KOMBI 2012 

ARR-9704 GM-MONTANA 09/10 

AUW-8071 GM-MONTANA 2011 

AXO-0232 GM-CORSA CLASSIC 2013 

AXO-9772 GM-CLASSIC 2013 

AZU-8062 VW-SAVEIRO 2015 

BAP-6921 VW-GOL 2016  

BBP-1092 VW-GOL 2017/2018 

BBR-2155 VW-GOL 2017/2018 

LNW-0023 PICK-UP CORSA 2002 

BCI-1764 CHERY 2018 

BCI-5214 CHERY 2018 



 

 

BDC-1H15 VW-VOYAGE 2019 

BDC-1G98 VW-VOYAGE 2019 

BAU-9122 YAMAHA-FACTOR 2017 

AWF-1588 GM-SPIN 2016 

BBP-9I38 FORD-ECOSPORT 2019 

AFW-2723 VW-KOMBI 95/86 

AEN-8485 VW-KOMBI 1994 

BCY-9F04 CITROEN-BERLINGO 2019 

BCY-9F05 CITROEN-BERLINGO 2019 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AGM-7148 FORD-ESCORT 1996 

AQD-0060 RENAULT-CLIO 2002 

AGE-3663 VW-GOL 2002 

MTQ-0I27 PEUGEOT 2001 

AZY-5578 VW-GOL 2015 

AZZ-4603 VW-SAVEIRO 2015 

AJR-7680 FIAT-PALIO 2000 

BCG-3650 VW-SAVEIRO 2018 

AQU-9C89 RENAULT-SANDEIRO 2019 

FGE-2A03 RENAULT-SANDEIRO 2019 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AJS-5408 VW-KOMBI 2001 

AFB-5479 FIAT-FIORINO 1994 

AAK-1846 FIAT-BRAVA 2001 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

MEIO AMBIENTE 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AXY-7718 GM-CORSA CLASSIC 2013 

BBW-7730 VW-GOL 2018 

ARR-9705 GM-MONTANA CANIL 2009/2010 

AHR-0397 VW-GOL 1998 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA DE ESPORTES 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

GYJ-2270 FIAT-UNO 2002 



 

 

BDD-2B49 FORD-KA 2019 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AIE-3059 GM-A-10 1987 

MAE-8198 VW-KOMBI 1992 

EDD-5649 GM-MONTANA 2008 

CLS-1878 FIAT-PALIO 1997 

AJN-3046 GM-CELTA 2000 

AZU-8061 VW-SAVEIRO 2015 

AZU-8059 VW-SAVEIRO 2015 

BBS-3733 VW-AMAROK 2017 

ERR-6774 GM-CELTA 2011 

AEC-6919 VW-KOMBI 1993/1994 

AJU-5898 VW-GOL 2001 

AZW-2281 VW-SAVEIRO 15/16 

ANB-2335 YAMAHA 2017 

ANH-2A77 VW-GOL 05/06 

AQN-9F39 RENAULT-LOGAN 2008 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AVB-1116 GM-CELTA 2011 

AKI-8917 GM-CORSA 2002 

AXW-6950 VW-GOL 2013 

AXW-6951 VW-VOYAGE 2013 

AZG-4142 GM-SPIN 2014 

BAX-3842 VW-GOL 2016/2017 

BBT-9950 VW-GOL 2017/2018 

AQR-4221 GM-CELTA 08/09 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DO GABINETE DO GOVERNO 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AKN-2208 GM-ASTRA 2002 

AUT-9697 HYUNDAY-TUCSON 2009 

BBK-0522 CRUZE 2017 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE 

 

PLACA VEÍCULO ANO 



 

 

AUJ-9893 FIAT-DUCATO 2010 

AXT-1491 MERCEDES-BENZ-

SPRINTER 

2013 

AQL-3068 FIAT-DUCATO 08/09 

AYJ-1526 RENAULT-MASTER 2014 

AYQ-3826 CITROEN-JUMPER 2014 

BAN-6985 PEUGEOT-BOXER 2015 

BAM-6269 AMBULANCIA 2016/2017 

BCF-6223 RENAULT-MASTER 2018 

BCF-6221 RENAULT-MASTER 2018 

BDQ-0F22 RENAULT-MASTER 2019 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIO DA SECRETARIADE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

BCL-5334 CAMINHÃO IVECO 2018 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS MÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

BCF-6406 RENAULT-MASTER 2018 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E 

GESTÃO 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

KCH-6665 MERCEDES-BENZ-ONIBUS 1991 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE 

PLACA VEÍCULO ANO 

AKV-5922 MICROONIBUS-

MARCOPOLO 

2003 

AMI-8086 MERCEDES-BENZ-MICRO 2004 

BCY-6F82 VOLARE-MICRO 2018 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AGO-6471 FORD-CAMINHÃO 14.000 1996 

AKD-4847 FORD-CAMINHÃO 12.000 2002 

ARI-4433 FORD-CAMINHÃO 14.000 2002 

ARI-4411 FORD-CAMINHÃO 14.000 2002 



 

 

AGO-6465 FORD-CAMINHÃO 14.000 1996 

ABP-8807 VW-CAMIMHÃO 1984 

ANI-3662 VW-CAMINHÃO (BOMBEIRO) 2005 

ATU-4337 VW-CAMINHÃO 2010 

AXY-3201 FORD-CARGO 2013 

MNJ-3279 ONIBUS 1988 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

E MEIO AMBIENTE 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AGO-6462 FORD-CAMINHÃO 1996 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

LZT-7681 VW-ONIBUS 1993 

BYH-6092 VW-ONIBUS 1996 

LZT-8211 MERCEDES-BENZ-ONIBUS 1992 

LZT-8051 VW-ONIBUS 1993 

BSG-4784 CAIO-ONIBUS 1996 

AKL-1554 MARCOPOLO-

MICROONIBUS 

1988 

ARS-9141 IVECO-MICROONIBUS 2009 

ARS-9147 IVECO-MICROONIBUS 2009 

ARX-2025 AGRALE-MICROONIBUS 2009 

ARW-0269 GRAMINI-MICROONIBUS 2009 

AJP-2576 SCANIA-ONIBUS 2000 

AJP-3253 SCANIA-ONIBUS 2000 

AJP-2561 SCANIA-ONIBUS 2000 

AJP-2612 SCANI-ONIBUS 2000 

AXK-6838 VW-ONIBUS 2013 

ACW-5336 MERCEDES-BENZ-ONIBUS 

371 RSD 

1988 

CDL-7399 MERCEDES-BENZ-ONIBUS 1998 

BBN-6253 MICRO 2017/2018 

BBN-6254 MICRO 2017/2018 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AHW-8387 ONIBUS 1987 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES 



 

 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AJP-2542 SCANIA-ONIBUS 2000 

 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 

 

PLACA VEÍCULO ANO 

AXY-3198 FORD-CARGO 1723 2013 

ARI-4422 FORD-CAMINHÃO 14.000 2002 

AGO-6461 FORD-CAMINHÃO 1996 

AYJ-7394 MERCEDES-CAMINHÃO 2014 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No tocante ao descritivo dos itens, no tocante ao Lote 02, percebe-se que, na tabela 

descritiva do valor máximo do lote e separação de percentual destinado à mão de obra e peças, 

está escrito LOTE 04, dessa forma, se faz necessária a correção do edital para sanar tal vício. 

 

Do mais, em razão da lista de veículos da frota municipal apresentada no termo de 

referência, este Poder Legislativo requer seja indicado qual o valor gasto – em peças e serviços 

(de forma separada) – com cada um destes veículos, durante o ano de 2019 e até a presente 

data. 

 

Por fim, considerando o momento atual de pandemia, e as diretrizes dos órgãos de saúde 

competentes, se faz necessária que esta Municipalidade esclareça quais serão as medidas 

adotadas para evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social, uma vez que trata-se de 

Pregão Presencial. 

 

 

Mandaguari, 04 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 014/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 04 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 10/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Presencial 40/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva da elétrica de veículos pesados e funilaria e pintura de veículos leves, 

médios e pesados, com fornecimento de mão de obra e peças novas e genuínas dos 

veículos da frota municipal. 

Data de abertura: 05 de junho às 08h00. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 



Em resposta ao ofício n° 14/2020 - Lupa Legislativa da Câmara Municipal de Mandaguari, 

solicitando o valor gasto em peças e serviços de cada veículo, esclarecemos que todas as 

informações sobre itens e pagamentos se encontram disponíveis no Portal da Transparência 

de forma detalhada por veículo, para elucidação e melhor análise deste respeitável órgão 

encaminhamos os seguintes passos: 

Para ter acesso ao portal da transparência, primeiro dirigir-se ao site da Prefeitura de 

Mandaguari e entrar em Transparência. 

 

Selecionar a opção Portal da Transparência Mandaguari. 

 

Ir em fornecedores. 



 

Despesas Empenhadas: 

 

O vencedor do Pregão 7/2019 qual o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ELÉTRICA DE 

VEÍCULOS, TAPEÇARIA E FUNILARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS NOVAS 

E GENUÍNAS DOS VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS DA FROTA MUNICIPAL é a empresa CHEVOLKS - 

AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA – ME inscrita no CNPJ n° 72.261.068/0001-35. 



 

Nesta aba, possibilita a procura dos empenhos feitos por fornecedor e por data. 

 



 

Nesta aba, ao final da pagina terão as subdivisões. Entre em anexos: 

 

Clique na opção de baixar a nota fiscal. 



 

Na nota, conterá as informações solicitadas. 

 

Itens do empenho. 



 

Acima está indicada a descrição dos veículos para os quais as peças foram adquiridas. 

Sendo para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
11/2020 Data da Licitação 

*28 de maio às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

52/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos, 

para o Centro Municipal de Educação Infantil “Rosemary 

Ruiz Meleiro Sepulvida”. 

Valor Máximo do edital R$ 141.814,94 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Parte do Plano de Ações Articuladas (PAR), que é uma 

estratégia de assistência técnica e financeira iniciada pelo 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, 

fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um 

instrumento de diagnóstico e planejamento de política 

educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas 

definidas de forma estratégica, contribuindo para a 

construção de um sistema nacional de ensino. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos 

produtos constantes em cada autorização de fornecimento, 

após a apresentação da respectiva documentação fiscal. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos em até 

30 (trinta) dias, após a solicitação de entrega/autorização de 

fornecimento, sem qualquer despesa para o município, tais 

como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas 

inerentes à entrega do objeto. Os produtos serão entregues 

no Almoxarifado Central situado na BR 376 nº 2727, em 

horário comercial das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:30. 

Fiscal do contrato Letícia Campos Gonçalves Baier. 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 

ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS  

DESCRIÇÃO:  

• Armário baixo com duas portas, dotado de duas 

prateleiras em MDP ou MDF, revestido com 

laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza 

UNID 8 1.294,00 10.352,00 



 

 

com bordas e componentes nas cores amarela, 

laranja, azul ou verde.  

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Armário: 

• 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. Portas:  

• Largura: 400 mm;  

• Profundidade: 630 mm;  

• Espessura: 18 mm;  

Prateleiras:  

• Largura: 768 mm;  

• Profundidade: 455 mm;  

• Espessura: 18 mm;  

CARACTERÍSTICAS:  

• Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e 

direita e peça posterior em MDP ou MDF, com 

espessura de 18mm, revestido em ambas as 

faces por laminado melamínico de baixa 

pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.  

• Duas portas em MDP ou MDF, com espessura 

de 18mm, revestido em ambas as faces por 

laminado melamínico de baixa pressão, 

acabamento texturizado, na cor cinza.  

• Duas prateleiras em MDP ou MDF, 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, e duas 

portas que receberão bordos coloridos nos 

quatro lados. 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.  

• Puxador em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetado em cores, 

dotado de porca M, sobre injetada.  

• Dobradiça de caneco com abertura de 110° em 

aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento 

automático, montagem sobreposta.  

• Fechadura universal metálica, acabamento 

cromado, dotada de contra porca, com posição 

de fechamento a 90°, com chaves articuladas em 

duplicata. Aplicação na porta direita.  

• Fecho de caixa reto em latão cromado, com 

50mm de comprimento, dotado de lingueta de 

bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 

GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data 

da entrega, contra defeitos de fabricação. 

2 

ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS 

DESCRIÇÃO:  

Armário roupeiro de aço com dezesseis portas 

com venezianas para ventilação, compartimentos 

de tamanhos médios independentes sem 

divisórias internas, fechamento das portas 
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independentes através de pitão para cadeado. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:  

 Largura: 1230 mm +/- 30 mm;  

• Profundidade: 400 mm +/- 30 mm;  

• Altura: 1980 mm +/- 30 mm;  

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS:  

Corpo, divisórias e portas em chapa 22 

(0,75mm);  

• Piso dos compartimentos em chapa 20 

(0,90mm);  

• Pés em chapa 16 (1,50mm);  

• Dobradiças em chapa internas não visíveis na 

parte exterior do móvel no mínimo 75mm de 

altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta.  

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 

sendo este último exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado. 93  

• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, 

eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor 

cinza.  

GARANTIA: 

Mínima de três anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação e oxidação. 

3 

ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 

PRATELEIRAS  

DESCRIÇÃO: 

Armário de aço alto, dividido verticalmente em 

dois compartimentos por meio de divisórias com 

portas independentes, dotado de quatro 

prateleiras removíveis e ajustáveis em cada 

compartimento. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Largura: 900 mm +/- 10 mm;  

• Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;  

• Altura: 1980 mm +/- 10 mm;  

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS:  

Corpo, divisórias e portas em chapa de aço 

laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).  

• Prateleiras e reforço das portas em chapa de 

aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm).  
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• Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 

18 (1,25 mm).  

• Barras de travamento das portas Ø = 1/4” 

(mínimo).  

• Dobradiças internas não visíveis na parte 

exterior do móvel em chapa de aço laminado a 

frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm 

de altura - três unidades por porta.  

• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, 

com travamento sistema cremona.  

• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na 

maçaneta com no mínimo de 4 pinos.  

• Chaves em duplicata presas às maçanetas 

correspondentes.  

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 

sendo este último exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado.  

• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, 

eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor 

cinza.  

GARANTIA:  

Mínima de três anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação e oxidação. 
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ARQUIVO EM AÇO  

DESCRIÇÃO:  

Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas 

montadas sobre trilhos telescópicos que 

permitam abertura total. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

 Altura: 1330 mm +/- 10 mm;  

• Largura: 470 mm +/- 10 mm;  

• Profundidade: 710 mm +/- 10 mm;  

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS: 

Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 

(espessura 0,75mm) na cor cinza;  

• Gavetas em chapa 24 (0,60mm);  

• Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 

18 (1,20mm) ou superior;  

• Haste de travamento de gavetas em chapa 16 

(1,50mm);  

• Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 

24 (0,60mm). • Puxadores em zamac no 
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acabamento steel de 96mm.  

• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 

pinos) com sistema de travamento simultâneo 

das gavetas.  

• Chaves em duplicata.  

• Compressores para pastas em todas as 

gavetas.  

• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, 

sendo este último exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado ou niquelado.  

• Gavetas dotadas de trilhos telescópicos 

compostos por guias lineares com rolamentos de 

esferas de aço, com capacidade de carga 

vertical mínima de 45kg e mecanismo contra 

escape.  

• Sapatas niveladoras em metal cromado com 

base de polipropileno injetado.  

• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor 

cinza.  

GARANTIA:  

Mínima de três anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação e oxidação. 
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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” x 3mm.  

• 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.  
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• 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 ?”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. 
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BERÇO  

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 

MDP, com espessura de 18mm, revestida nas 

duas faces em laminado melamínico 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 MDP, 

com espessura de 20mm nas partes horizontais, 

e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas 

faces em laminado melamínico de baixa pressão 

(BP), texturizado na cor branca. 

• Cabeceiras em MDP, em formato retangular, 
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espessura de 18mm, revestidas nas duas faces 

em laminado melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado, na cor branca.  

• Nas peças de MDP 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.  

GARANTIA:  

Mínima de um ano a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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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 5mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Suporta até 15 kg;  
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• 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. 
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CADEIRA FIXA ESTOFADA 

DESCRIÇÃO:  

Cadeira fixa estofada, sem braços, montada 

sobre armação tubular de aço com quatro pés.  

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:  

Largura do assento: 500mm +/- 50mm;  

• Profundidade do assento: 460mm +/- 10mm; 

• Altura do assento: 430mm +/- 10mm;  

• Largura do encosto: 400mm +/- 10mm (medida 

no ponto mais saliente do apoio lombar); 

• Extensão vertical do encosto: 350mm +/- 

10mm;  

• Espessura da espuma do assento: mínima de 

40mm;  

• Espessura da espuma do encosto: mínima de 

30mm. 

• Tolerâncias dimensionais para tubos conforme 

ABNT NBR 6591.  

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
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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 1,5 mm 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 constituída de 4 pés, confeccionada 

em tubo de aço com costura, laminado a frio, 

secção circular mínima 22,3mm (7/8”), com 

espessura mínima de 1,5mm (chapa 16). 

• Acabamento das partes metálicas em pintura 

em pó, brilhante, na cor preta.  

• Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não 

devem poder ser retiradas sem o uso de 

ferramentas.  

• Sapatas articuladas para garantir o nivelamento 

em relação às variações do piso.  

• 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, degradação do tecido e das 

sapatas. 
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CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL  

DESCRIÇÃO:  

Cadeira individual empilhável com assento e 

encosto em polipropileno injetado, montados 

sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:  

Largura do assento: 480mm +/- 30mm;  

• Profundidade do assento: 430mm +/- 30mm;  

UNID 4 72,83 291,32 



 

 

• Altura do assento: 440mm +/- 10mm;  

• Largura do encosto: 430mm +/- 30mm;  

• Extensão vertical do encosto: 250mm +/- 

30mm.  

CARACTERÍSTICAS: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem, isento de cargas minerais, injetados, na 

cor azul;  

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm).  

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.  

• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor azul, 

fixadas à estrutura através de encaixe e pino 

expansor.  

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. O grau de 

enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de 

empolamento deve ser de d0/t0.  

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza.  

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 

DESCRIÇÃO: Cadeira giratória estofada com 

braços e rodízios, dotada de mecanismo 

amortecedor e regulador do assento e do 

encosto.  

DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS:  

Largura do assento: 500mm +/- 50mm;  

• Profundidade do assento: 460mm +/- 10mm;  

• Altura do assento variável: faixa obrigatória 

entre 420mm e 520mm;  

• Largura do encosto: 400mm +/- 10mm (medida 

no ponto mais saliente do apoio lombar); 

• Extensão vertical do encosto: 350mm +/- 

10mm;  
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• Espessura da espuma do assento: mínima de 

40mm;  

• Espessura da espuma do encosto: mínima de 

30mm;  

• 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 independente do 

assento e do encosto; inclinação do encosto 

variável em pelo menos 22º e do assento em 

pelo menos 8º com bloqueio em qualquer 

posição através de sistema de lâminas travadas 

por contato. Comando por alavanca. 

- Suporte para regulagem de altura do encosto 

com curso de 70mm, 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 

100mm. 

- 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 300mm.  

- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 

50mm (mínimo), 

- Dispositivos de regulagens e alavancas com 



 

 

manoplas em material plástico injetado e 

desenho ergonômico. 

• Acabamento das partes metálicas em pintura 

em pó, brilhante, na cor preta. 

• Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não 

devem poder ser retiradas sem o uso de 

ferramentas. 

• 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. 
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CAMA 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: 110mm + 50mm;  

• Largura: 550mm +/- 50mm;  

• Comprimento: 1350mm +/- 50mm.  

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. 

UNID 36 168,96 6.082,56 

12 CASA DE BONECAS UNID 1 5.372,51 5.372,51 



 

 

DESCRIÇÃO: 

Casinha de boneca para crianças a partir de três 

anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Largura: 1310mm; 

• Altura mínima: 1287mm; 

• Comprimento: 1610mm; 

• 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 100 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. 
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COLCHONETE PARA TROCADOR 

DESCRIÇÃO: 

Colchonete de espuma flexível de poliuretano. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Comprimento: 1000mm +/-5mm;  

• Largura: 600mm +/-5mm;  

• Altura: 40mm +/-10mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

UNID 4 23,01 92,04 



 

 

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. 

14 

CONJUNTO ALUNO 1 – 1 MESA + 1 CADEIRA 

DESCRIÇÃO:  

Conjunto para crianças com altura compreendida 

entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e 

uma cadeira.  

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior de laminado 

melamínico de alta pressão e na face inferior em 

chapa de balanceamento, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

- Cadeira individual empilhável com assento e 

encosto em polipropileno injetado ou em 

compensado anatômico moldado, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 600mm; 

• Profundidade: 450mm; 

• Altura: 460mm; 

• Espessura: 19,4mm;  

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

6mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza, cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em chapa de balanceamento 

(contra-placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de 

porcas garra com rosca métrica M6 e 

comprimento 10mm. 

• Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 

(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor 

CONJ 24 199,50 4.788,00 



 

 

laranja, colada com adesivo "HotMelting". 

• Estrutura composta de: 

- Montantes verticais e travessa longitudinal 

confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção oblonga de 

29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). 

- Travessa superior confeccionada em tubo de 

aço carbono laminado a frio, com costura, 

curvado em formato de “C”, com secção circular, 

diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 

(1,5mm). 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 

(1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de 06 

porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 

6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, 

fenda Phillips. 

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos 

pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm, comprimento 12mm. 

• Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• 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. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:  

Largura do assento: 340mm; 

• Profundidade do assento: 260 mm; 

• Espessura do assento: 7,2mm a 9,1mm; 

• Largura do encosto: 350mm;  

• Altura do encosto: 155mm; 

• Espessura do encosto: 7,0mm a 9,3mm; 

• Altura do assento ao chão: 260mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura do assento ao chão.  

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 



 

 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 

cor laranja. 

• Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em compensado 

anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo cinco lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada.  

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor laranja. Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. 

• Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor laranja. Bordos com acabamento em 

selador seguido de verniz poliuretano. 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

• Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

• Fixação do encosto em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 



 

 

contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO ALUNO 3 – 1 MESA + 1 CADEIRA 

DESCRIÇÃO: 

Conjunto para crianças com altura compreendida 

entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e 

uma cadeira. 

- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior de laminado 

melamínico de alta pressão e na face inferior em 

chapa de balanceamento, montado sobre 

estrutura tubular de aço, contendo porta-livros 

em plástico injetado. 

- Cadeira individual empilhável com assento e 

encosto em polipropileno injetado ou em 

compensado anatômico moldado, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 600 mm; 

• Profundidade: 450mm; 

• Altura: 594mm; 

• Espessura: 19,4mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

6mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza, cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em chapa de balanceamento 

(contra-placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de 

porcas garra com rosca métrica M6 e 

comprimento 10mm. 

• Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 

(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor 

amarela, colada com adesivo "HotMelting". 

• Estrutura composta de: 

- Montantes verticais e travessa longitudinal 

confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção oblonga de 

29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm). 

CONJ 24 184,00 4.416,00 



 

 

- Travessa superior confeccionada em tubo de 

aço carbono laminado a frio, com costura, 

curvado em formato de “C”, com secção circular, 

diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 

(1,5mm). 

-Pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 

(1,5mm). 

• Porta-livros em polipropileno copolímero isento 

de cargas minerais, composto preferencialmente 

de 50% de matéria-prima reciclada ou 

recuperada, podendo chegar até 100%, injetado 

na cor cinza. 

• Fixação do tampo à estrutura através de 06 

porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 

6mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, 

fenda Phillips. 

• Fixação do porta-livros à travessa longitudinal 

através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,0mm, comprimento 10mm. 

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos 

pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm, comprimento 12mm. 

• Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• 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. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 

Largura do assento: 400mm; 

• Profundidade do assento: 310mm; 

• Espessura do assento: 9,7mm a 12mm; 

• Largura do encosto: 396mm; 

• Altura do encosto: 198mm; 

• Espessura do encosto: 9,6mm a 12,1mm; 

• Altura do assento ao chão: 350mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura do assento ao chão.  



 

 

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 

cor amarela. 

• Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em compensado 

anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm. 

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor amarela. Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. 

• Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor amarela. Bordos com acabamento em 

selador seguido de verniz poliuretano. 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

• Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

• Fixação do encosto em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. 



 

 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 

CADEIRAS 

DESCRIÇÃO: 

Conjunto coletivo para crianças com altura 

compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de 

uma mesa e quatro cadeiras. 

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido 

na face superior em laminado melamínico de alta 

pressão, e na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP), montado 

sobre estrutura tubular de aço. 

- Cadeira empilhável com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado 

anatômico moldado, montados sobre estrutura 

tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 800mm; 

• Profundidade: 800mm; 

• Altura: 460mm; 

• Espessura: 25,8mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade e +/- 1mm para espessura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

25mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza, cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em laminado melamínico de baixa 

pressão - BP, na cor branca. 

• Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 

(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor 

laranja, coladas com adesivo "Hot Melting”. 

• Estrutura da mesa composta de: 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção circular 

diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 

(1,5mm); 

- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a 

CONJ 9 550,00 4.950,00 



 

 

frio, com costura, secção retangular de 20 x 

40mm, em chapa 16 (1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 

1/4” x comprimento 2”, cabeça chata, fenda 

simples. 

• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetadas na cor 

laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor cinza. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 

Largura do assento: 340mm; 

• Profundidade do assento: 260mm; 

• Espessura do assento: 7,2mm a 9,1mm; 

• Largura do encosto: 350mm; 

• Altura do encosto: 155mm; 

• Espessura do encosto: 7,0mm a 9,3mm; 

• Altura do assento ao chão: 260mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura do assento ao chão. 

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem, isento de cargas minerais, injetados na 

cor laranja. 

• Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em compensado 

anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo cinco lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada. 

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor laranja. Bordos em selador seguido de 

verniz poliuretano. 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à 



 

 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

• Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

• Fixação do encosto em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO PROFESSOR – 1 MESA + 1 

CADEIRA 

DESCRIÇÃO: 

Conjunto para professor composto de uma mesa 

e uma cadeira. 

- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido 

na face superior de laminado melamínico de alta 

pressão e na face inferior com chapa de 

balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, 

revestido nas duas faces em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP), montado 

sobre estrutura tubular de aço. 

- Cadeira empilhável, com assento e encosto em 

polipropileno injetado ou em compensado 

anatômico moldado, montados sobre estrutura 

tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 1200mm; 

• Profundidade: 650mm; 

• Altura: 760mm; 

• Espessura: 19,4mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

CONJ 2 230,00 460,00 



 

 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

18mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor 

cinza, cantos arredondados. Revestimento na 

face inferior em chapa de balanceamento (contra 

placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas 

garra com rosca métrica M6 e comprimento 

10mm. 

• Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura 

de 18mm, revestido nas duas faces em laminado 

melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 

frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 

1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 

(espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm 

para largura e altura e +/- 0,6mm para 

espessura. 

• Topos encabeçados com fita de bordo 

termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 

(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor 

cinza, colada com adesivo "Hot Melting". 

• Estrutura composta de: 

- Montantes verticais e travessa longitudinal 

confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção semi-

oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 

(1,5mm). 

- Travessa superior confeccionada em tubo de 

aço carbono laminado a frio, com costura, 

curvado em formato de “C”, com secção circular, 

diâmetro 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 

(1,5mm). 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 

(1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de 06 

porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 

6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 

de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, 



 

 

fenda Phillips. 

• Fixação do painel à estrutura através de 

parafusos auto-atarraxantes 3/16” x 5/8”, 

zincados. 

• Aletas de fixação do painel confeccionadas em 

chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). 

• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos 

pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 

4,8mm, comprimento 12mm. 

• Ponteiras e sapatas em polipropileno 

copolímero virgem isento de cargas minerais, 

injetadas na cor cinza. 

• 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 40 

micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO REFEITÓRIO 1 – 1 MESA + 4 

CADEIRAS 

DESCRIÇÃO: 

Conjunto para crianças com altura compreendida 

entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e 

quatro cadeiras. 

- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior de laminado 

melamínico e na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

- Cadeira individual empilhável com assento e 

encosto em polipropileno injetado ou em 

compensado anatômico moldado, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 1100mm; 

• Profundidade: 680mm; 

• Altura: 460 mm; 

• Espessura: 25,8mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

CONJ 6 1.103,50 6.621,00 



 

 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

25mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, com padrão 

especial de acabamento (impressão digital com 

overlay duplo), e cantos arredondados. 

Revestimento na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão, na cor branca. 

• Topos encabeçados com fita de bordo PVC 

(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer", acabamento 

texturizado, na cor laranja, colada com adesivo à 

base de PUR, através do processo "Hot Melting". 

• Estrutura composta de: 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 

- Travessas longitudinais e transversais em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 

(1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼”, 

comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda 

combinada. 

• Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero 

virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, 

fixadas à estrutura através de encaixe. 

• Ponteiras e sapatas em polipropileno 

copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor 

laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• 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. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 

Largura do assento: 340mm; 

• Profundidade do assento: 260mm; 

• Espessura do assento: 7,2mm a 9,1mm; 

• Largura do encosto: 350mm; 

• Altura do encosto: 155mm; 

• Espessura do encosto: 7,0mm a 9,3mm; 

• Altura do assento ao chão: 260mm; 



 

 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura do assento ao chão. 

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 

cor laranja. 

• Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em compensado 

anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo cinco lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm cada. 

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor laranja. Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. 

• Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor laranja. Bordos com acabamento em 

selador seguido de verniz poliuretano. 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

• Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

• Fixação do encosto em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 



 

 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CONJUNTO REFEITÓRIO 3 – 1 MESA + 4 

CADEIRAS 

DESCRIÇÃO: 

Conjunto para crianças com altura compreendida 

entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e 

quatro cadeiras. 

- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior de laminado 

melamínico e na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

- Cadeira individual empilhável com assento e 

encosto em polipropileno injetado ou em 

compensado anatômico moldado, montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Largura: 1230mm; 

• Profundidade: 760mm; 

• Altura: 590mm; 

• Espessura: 25,8mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 

25mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, com padrão 

especial de acabamento (impressão digital com 

overlay duplo), e cantos arredondados. 

Revestimento na face inferior em laminado 

melamínico de baixa pressão, na cor branca. 

• Topos encabeçados com fita de bordo PVC 

(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer", acabamento 

texturizado, na cor amarela, colada com adesivo 

à base de PUR, através do processo "Hot 

Melting". 

• Estrutura composta de: 

CONJ 6 1.182,00 7.092,00 



 

 

- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, secção circular, 

diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 

- Travessas longitudinais e transversais em tubo 

de aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 

(1,5mm). 

• Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, diâmetro ¼”, 

comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda 

combinada. 

• Tampa/espaçador em polipropileno copolímero 

virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, 

fixadas à estrutura através de encaixe. 

• Ponteiras e sapatas em polipropileno 

copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor 

amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 

• 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. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:  

Largura do assento: 400mm; 

• Profundidade do assento: 310mm; 

• Espessura do assento: 9,7mm a 12mm; 

• Largura do encosto: 396mm; 

• Altura do encosto: 198mm; 

• Espessura do encosto: 9,6mm a 12,1mm; 

• Altura do assento ao chão: 350mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura do assento ao chão.  

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 

Assento e encosto em polipropileno copolímero 

virgem isento de cargas minerais, injetados na 

cor amarela. 

• Alternativamente o assento e o encosto 

poderão ser fabricados em compensado 

anatômico moldado a quente, contendo no 

mínimo sete lâminas internas, com espessura 

máxima de 1,5mm. 

• Quando fabricado em compensado, o assento 

deve receber revestimento na face superior de 



 

 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor amarela. Revestimento da face inferior em 

lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 

acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. 

• Quando fabricado em compensado, o encosto 

deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 

0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor amarela. Bordos com acabamento em 

selador seguido de verniz poliuretano. 

• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 

frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). 

• Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

• Fixação do assento em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

• Fixação do encosto em compensado moldado à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. 

• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

• Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso. 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor cinza. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 

LOMBADINHA 

DESCRIÇÃO: 

Circuito contendo lombadas, com alturas 

diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo 

proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a 

criança Se locomove sobre o equipamento. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

UNID 1 313,45 313,45 



 

 

Largura: 700mm; 

• Profundidade: 450mm; 

• Altura: 250mm (mais baixa) e 350mm (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. 
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EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 

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: 1200mm; 

• Profundidade: 1200mm; 

• Altura: 250mm; 

• 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. 

UNID 1 644,00 644,00 
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EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 

PISCINA DE BOLINHAS 

DESCRIÇÃO: 

Piscina feita em material macio, livre de quinas. 

UNID 1 583,30 583,30 



 

 

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: 1100mm; 

• Diâmetro externo: 1300mm; 

• Largura das laterais: 200mm; 

• Altura das laterais: 300mm; 

• Espessura do fundo: 30mm; 

• 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. 

23 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE 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: 3000mm; 

• Diâmetro: 530mm; 

• 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 

UNID 1 386,45 386,45 



 

 

data de entrega, contra defeitos de fabricação e 

desgaste ou desprendimento de componentes. 
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ESCORREGADOR GRANDE 

DESCRIÇÃO: 

Escorregador para crianças a partir de três anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Largura: 590cm; 

• Altura mínima: 1152mm; 

• Comprimento: 2050mm; 

• 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. 

UNID 1 737,58 737,58 
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ESTANTE BAIXA – 2 PRATELEIRAS 

DESCRIÇÃO: 

Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou 

MDF, 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: 

UNID 8 1.185,50 9.484,00 



 

 

- 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: 810mm; 

• Profundidade: 500mm; 

• Altura: 740mm; 

• Tolerância: até + 2mm para largura e 

profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 

10mm para altura. 

CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE: 

Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e 

direita e peça posterior em MDP ou MDF, com 

espessura de 18mm, revestido em ambas as 

faces por laminado melamínico de baixa 

pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 

• Duas prateleiras em MDP ou MDF, 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 4mm x ¾”. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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GANGORRA DUPLA 

DESCRIÇÃO: 

Gangorra dupla para crianças de um a quatro 

anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

UNID 2 236,70 473,40 



 

 

Largura: 400mm; 

• Altura: 470mm; 

• Comprimento: 1110mm; 

• Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS: 

Selo do INMETRO. 

• Peças multicoloridas. 

• Não tóxico. 

• Gangorra em monobloco para duas crianças. 

• Manoplas duplas e fixas que ofereçam 

segurança para as crianças, evitando acidentes. 

• Base antiderrapante para apoio dos pés. 

• Assento anatômico e antiderrapante com 

ressaltos nas extremidades para reduzir a 

possibilidade de a criança cair para trás. 

• 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. 
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GIRA-GIRA CARROSSEL 

DESCRIÇÃO: 

Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a 

partir de três anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Diâmetro: 1000mm; 

• Altura mínima: 495mm; 

• 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 

UNID 1 1.499,00 1.499,00 



 

 

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. 
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MESA DE REUNIÃO 

DESCRIÇÃO: 

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval 

em MDF revestido de laminado melamínico, 

montada sobre dois pés. 

DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS: 

Tampo retangular: 2000x950mm +/- 50mm; 

• Altura: 750mm +/- 5mm; 

• Para acomodação de pessoas em cadeira de 

rodas (PCR) e atendimento às exigências da 

ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre 

sob o tampo: mínima de 730mm; 

• Espessura do tampo: 25mm +/- 0,6mm; 

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros. 

CARACTERÍSTICAS: 

Tampo em MDF, com espessura de 25mm, 

revestido na face inferior com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP), e na face 

superior com laminado melamínico de alta 

pressão, de 0,8mm de espessura, cor cinza ou 

branco, acabamento texturizado. 

UNID 1 615,66 615,66 



 

 

• Bordos encabeçados com perfil extrudado 

maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a 

mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações 22 decorrentes 

das características de cada material (brilho, 

textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 

com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 

suas superfícies. 

• Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com dois pés, com 

trava em MDF entre os mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos de rosca com buchas metálicas. 

• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 

injetado. 

• Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. 

Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

de ferramentas. 

• Peças injetadas não devem apresentar 

rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. 

• Acabamento das partes metálicas em pintura 

em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 

• 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. 
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MESA PARA REFEIÇÃO 

DESCRIÇÃO: 

Mesa de reunião com tampo redondo em MDF 

revestido de laminado melamínico, montada 

sobre coluna central dotada de quatro pés. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 

Diâmetro do tampo: 1000mm +/- 10mm; 

• Altura: 750mm +/- 5mm; 

• Para acomodação de pessoas em cadeira de 

rodas (PCR) e atendimento às exigências da 

ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre 

sob o tampo: mínima de 730mm; 

• Espessura do tampo: 25,8mm +/- 0,6mm; 

• Tolerâncias dimensionais para tubos conforme 

UNID 1 361,13 361,13 



 

 

ABNT NBR 6591; 

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros.  

CARACTERÍSTICAS: 

Tampo em MDF, com espessura de 25mm, 

revestido na face inferior com laminado 

melamínico de baixa pressão (Bp), e na face 

superior com laminado melamínico de alta 

pressão, de 0,8mm de espessura, cor cinza, 

acabamento texturizado. 

• Bordos encabeçados com perfil extrudado 

maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma 

tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 

pequenas variações decorrentes das 

características de cada material (brilho, textura). 

O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo 

ao tampo, e ser nivelado com as suas 

superfícies. 

• Estrutura constituída de: 

- Suporte de sustentação do tampo, 

confeccionado em tubo de aço laminado a frio, 

com costura, perfil retangular de 30 x 50mm, 

com espessura de chapa mínima de 1,5mm; 

- Coluna central fabricada com tubo de aço 

laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3” 

(polegadas), com espessura de chapa mínima de 

1,5mm; 

- Pés em número de quatro, confeccionados em 

tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil 

retangular de 30 x 50mm, com espessura de 

chapa mínima de 1,5mm. 

• Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos de rosca métrica M6 com buchas 

metálicas. 

• Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com 

partes em contato com o piso em plástico 

injetado. 

• Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não 

devem poder ser retiradas sem o uso de 

ferramentas. 

• Peças injetadas não devem apresentar 

rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. 

• Acabamento das partes metálicas em pintura 

em pó, brilhante, na cor cinza. 



 

 

• Todos os encontros de tubos ou uniões de 

partes metálicas devem receber solda em toda a 

extensão da união. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos contra defeitos de 

fabricação a partir da data de entrega, oxidação 

das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 
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MESA DE TRABALHO 

DESCRIÇÃO: 

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF 

revestido de laminado melamínico, montada 

sobre suporte metálico com dois pés. 

DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS: 

Tampo retangular: 1200 x 600mm +/- 10 mm; 

• Altura: 750mm +/- 5mm; 

• Para acomodação de pessoas em cadeira de 

rodas (PCR) e atendimento às exigências da 

ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre 

sob o tampo: mínima de 730mm; 

• Espessura do tampo: 25,8mm +/- 0,6mm; 

• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 

micrometros/máximo 100 micrometros.  

CARACTERÍSTICAS: 

Tampo em MDF, com espessura de 25mm, 

revestido na face inferior com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP), e na face 

superior com laminado melamínico de alta 

pressão, de 0,8mm de espessura, cor cinza ou 

branco, acabamento texturizado. 

• Bordos encabeçados com perfil extrudado 

maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a 

mesma tonalidade do laminado do tampo, 

admitindo-se pequenas variações decorrentes 

das características de cada material (brilho, 

textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 

com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as 

suas superfícies. 

• Estrutura constituída de: 

- Estrutura em aço carbono com dois pés, com 

trava em MDF entre os mesmos. 

- Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos de rosca com buchas metálicas. 

• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 

injetado. 

UNID 5 199,20 996,00 



 

 

• Terminações de tubos em plástico injetado, na 

cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. 

Estas não devem poder ser retiradas sem o uso 

de ferramentas. 

• Acabamento das partes metálicas em pintura 

em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 

• Todos os encontros de tubos ou uniões de 

partes metálicas devem receber solda em toda a 

extensão da união. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos contra defeitos de 

fabricação a partir da data de entrega, oxidação 

das partes metálicas e desgaste ou 

desprendimento de componentes. 
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POLTRONA AMAMENTAÇÃO 

DESCRIÇÃO: 

Poltrona individual estofada, revestida em couro 

sintético, dotada de apoio de braços. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Profundidade útil do assento: mínima 

470mm/máxima 490mm; 

• Largura útil do assento: mínima 

530mm/máxima 570mm; 

• Altura (h) da superfície do assento: mínima 

420mm/máxima 450mm; 

• Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 

440mm; 

• Largura útil do encosto: mínima 

530mm/máxima 570mm; 

• 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 160mm/máxima 200mm; 

• Largura do apoio de braços: mínima 100mm. 

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 

UNID 2 287,40 574,80 



 

 

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 10mm), 

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 

30mm de espessura e possuir densidade mínima 

D-23. 

• Almofada do assento confeccionada em 

espuma de densidade D-33, com mínimo de 

100mm 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 100mm 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. 
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QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 

1200x2000 

DESCRIÇÃO: 

UNID 2 413,39 826,78 



 

 

Quadro com superfície em laminado branco 

brilhante especial para escrita e fixação de 

acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 2000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de 

chapa metálica e laminado melamínico branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador; 

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 

vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 

1200x3000 

DESCRIÇÃO: 

Quadro com superfície em laminado branco 

brilhante especial para escrita e fixação de 

acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de 

chapa metálica e laminado melamínico branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador; 

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 

vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação. 

UNID 2 536,00 1.072,00 
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QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 

1200x3000 
UNID 2 178,40 356,80 



 

 

DESCRIÇÃO: 

Quadro com superfície em laminado branco 

brilhante especial para escrita e fixação de 

acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de 

chapa metálica e laminado melamínico branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador; 

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores 

vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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QUADRO MURAL EM FELTRO 

DESCRIÇÃO: 

Quadro em metal com feltro para fixação de 

recados, trabalhos e outros. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 900mm +/- 10mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Moldura com cantos arredondados em alumínio 

anodizado fosco; 

• Confeccionado MDF 3mm revestido na parte 

frontal com card board 6mm; 

• Acabamento em feltro acrílico 2mm; 

• Sistema de fixação invisível permitindo 

instalação na vertical ou horizontal. 

GARANTIA: 

Mínima de três meses a partir da data de 

entrega, contra defeitos de fabricação. 

UNID 1 173,93 173,93 
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TATAME EM E.V.A. 

DESCRIÇÃO: 

Tatame em placas intertravadas de E.V.A. 

(etileno-acetato de vinil) com bordas de 

acabamento. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

UNID 30 57,06 1.711,80 



 

 

Tamanho das placas: 1000mm x 1000mm +/- 

10mm; 

· Espessura: 20mm +/- 10mm. 

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. 
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TÚNEL LÚDICO 

DESCRIÇÃO: 

Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Largura: 870mm; 

· Altura mínima: 870mm; 

· Comprimento: 2140mm; 

· Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS: 

Selo do INMETRO. 

· Peças multicoloridas. 

· Não tóxico. 

· Túnel em estrutura curva. 

· Mínimo de três módulos auto encaixáveis 

vazados para visualização interna e com 

possibilidades de expansão. 

· Duas estruturas curvas que funcionam como 

entrada e saída.  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. 

· O túnel deverá apresentar diversos formatos. 

· Os produtos deverão ter as laterais 

UNID 1 2.523,25 2.523,25 



 

 

arredondadas em seu acabamento. 

· Os parafusos utilizados para encaixe dos 

módulos devem ser fixos para que não se soltem 

facilmente, visando segurança dos usuários. 

· 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. 
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VENTILADOR DE PAREDE 

DESCRIÇÃO: 

Ventilador de parede para uso em ambiente 

escolar. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Diâmetro entre 500 e 600mm; 

· Comprimento do tubo de fixação: 150mm 

(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). 

· O conjunto de suporte mais o tubo de fixação 

deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa 

nominal do produto sem qualquer flexão. 

· Suporte de 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 

UNID 15 184,96 2.774,40 



 

 

Munsell). 

· As grades não poderão ser removidas sem o 

uso de ferramentas. 

· Os 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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TELEVISOR 32`` 

DESCRIÇÃO: 

• Smart TV 32 polegadas com acesso à internet. 

DIMENSÕES: 

Altura máxima: 480mm; 

• Largura máxima: 750mm; 

• Profundidade máxima: 200mm. 

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 

UNID 2 1.656,06 3.312,12 



 

 

corrente de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 

10KG 

DESCRIÇÃO: 

• Secadora de roupa automática, tipo piso, de 

uso doméstico na cor branca. 

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE: 

*Dimensão condicionada ao projeto de 

arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do equipamento. 

• Largura máxima: 600mm; 

• Profundidade máxima: 600mm; 

• Capacidade mínima: 10kg. 

CARACTERÍSTICAS: 

Gabinete externo do tipo monobloco revestido 

em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com 

acabamento em pintura eletrostática a pó 

(epóxi/poliéster) na cor branca. 

• Painel de controle externo com botão seletor de 

funções pré-programadas de secagem e teclas 

de ajuste da temperatura. (Todas as funções 

devem ser identificadas). 

• Programação com diferentes tipos de secagem. 

• Níveis de temperatura para secagem: "normal" 

e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. 

• Função de eliminação de odor. 

• Porta com abertura frontal e visor circular em 

vidro temperado. 

• Compartimento interno (cesto) em aço inox 

e/ou aço esmaltado 

• Filtro interno. 

• Motor de rotação auto reversível. 

• Tubo flexível e/ou direcionador de ar. 

• Sapatas niveladoras. 

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

UNID 1 1.265,47 1.265,47 



 

 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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PURIFICADOR DE ÁGUA 

DESCRIÇÃO: 

• Purificador/ bebedouro de água refrigerado. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 410mm; 

• Largura máxima: 315mm;  

• Profundidade máxima: 370mm; 

• 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; 

UNID 6 492,99 2.957,94 



 

 

adaptadores para registro: flexível e mangueira. 

• Produto de certificação compulsória, o 

equipamento deve possuir selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a 

legislação vigente, inclusive, com eficiência 

bacteriológica “APROVADO”. 

• Gás refrigerante R600a ou R134a. 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 

DESCRIÇÃO: 

• Multiprocessador de alimentos, com lâminas 

multifuncionais, modelo doméstico. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Diâmetro/ largura máxima: 400mm; 

• Altura máxima: 420mm; 

• Profundidade máxima: 420mm; 

• Volume mínimo: 1,5 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 

inoxidável. 

• Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com 

capacidade mínima para 1,5 litros de 

ingredientes líquidos. 

• Tampa da tigela com bocal largo para absorver 

frutas, legumes e verduras inteiras. 

• Com dois ajustes de velocidade e função pulsar 

que permita o controle preciso da duração e 

frequência do processamento. 

• Trava de segurança. 

• Cabo com armazenamento integrado. 

• Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

• Motor com potência mínima de 700W. 

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

UNID 1 415,69 415,69 



 

 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

ACESSÓRIOS: 

• Batedor para mistura de massas leves e 

pesadas; 

• Uma faca de corte em aço inoxidável para 

carnes, legumes e verduras; 

• Dois discos de metal para ralar e picar em 

pedaços finos e médios; 

• Liquidificador (jarra) com tampa, com 

capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e 

mexer ingredientes variados; 

• Um disco emulsificador para preparar alimentos 

como clara em neve e maionese. 

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. 
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MIXER DE ALIMENTOS 

DESCRIÇÃO: 

• Mixer de alimentos para preparo de sucos, 

vitaminas e massas leves. 

DIMENSÕES: 

• Altura máxima: 400mm; 

• Largura máxima: 150mm; 

• Profundidade máxima: 320mm; 

• Volume mínimo do copo: 600ml. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Cabo (alça) ergonômico. 

• Lâminas destacáveis em aço inox de dupla 

ação, possibilitando cortar na vertical e na 

horizontal. 

• Recipiente para trituração em aço inox ou 

acrílico. 

• Corpo do aparelho construído em polipropileno 

e borracha. 

• Base antirespingos. 

• Botão turbo. 

• Motor com potência mínima de 350W. 

UNID 1 113,26 113,26 



 

 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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MICROONDAS LINHA BRANCA 30L 

DESCRIÇÃO: 

• Forno de micro-ondas. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Largura mínima: 5000mm; 

• Altura mínima: 2900mm; 

• Profundidade mínima: 3900mm; 

• Volume mínimo: 30 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Gabinete monobloco em aço galvanizado 

revestido interna e externamente com pintura 

eletrostática em pó, na cor branca. 

• Iluminação interna. 

• Painel de controle digital com funções pré-

programadas. 

• Timer. 

• Relógio. 

• Porta com visor central, dotada de puxador e/ou 

tecla de abertura. 

• Dispositivos e travas de segurança. 

• Sapatas plásticas. 

• Prato giratório em vidro. 

• Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente 

de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, 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 

UNID 2 389,14 778,28 



 

 

assistência técnica gratuita na sua rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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LIXEIRA COM PEDAL 50L 

DESCRIÇÃO: 

• Lixeira 50 litros com pedal. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 720mm; 

• Largura máxima: 450mm; 

• Profundidade máxima: 450mm; 

• Capacidade: 50l. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Corpo e tampa em polietileno de alta 

densidade, 100% virgem e tecnicamente 

aditivado para oferecer alta resistência ao 

impacto e a tração. 

• Aditivação extra com antioxidante e anti-UV 

para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que 

evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 

• Com pedal e estrutura para 

abertura/fechamento da tampa, fabricado 

plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou 

pintura eletrostática. 

• Superfícies internas polidas e cantos 

arredondados. 

• Passível de ser reciclado mecanicamente ao 

fim de sua vida útil. 

GARANTIA: 

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 

UNID 9 150,09 1.350,81 
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LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L 

DESCRIÇÃO: 

• Liquidificador industrial com cavalete em aço 

pintado e copo monobloco basculante em aço 

inox, indicado para triturar alimentos leves com 

adição de líquido em de grandes quantidades. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 1100mm; 

• Largura máxima: 460mm; 

• Profundidade máxima: 690mm; 

• Capacidade volumétrica: 15 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Copo removível confeccionado em chapa de 

aço inox, em peça única (monobloco), sem 

soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. 

UNID 1 1.400,89 1.400,89 



 

 

• Flange do copo em material plástico injetado. 

• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no 

mínimo, 1,25mm, 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 borracha atóxica com 

encaixe justo ao copo, não permitindo 

vazamento de líquido durante o processamento, 

sobre tampa acrílica que possibilita a 

visualização. 

• 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. 

• Cavalete confeccionado em aço, espessura de 

chapa de, no mínimo, 1,25mm com pintura 

eletrostática a pó. 

• 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, 1,5 HP.  

• Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente 

de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 

• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5m 

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 rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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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: 750mm; 

• Largura máxima: 460mm; 

• Profundidade máxima: 380mm; 

• Capacidade volumétrica: 8 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Copo removível confeccionado em chapa de 

aço inox, em peça única (monobloco), sem 

soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. 

• Flange do copo em material plástico injetado. 

• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no 

mínimo, 1,25mm, 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 0,6mm, com dobras estruturais que 

permitam a limpeza interna. 

• Gabinete do motor em aço inox, espessura 

mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e 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. 

UNID 1 764,31 764,31 



 

 

• 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 elétricos compatíveis com a corrente 

de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5m 

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 rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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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: 660mm; 

• Largura máxima: 290mm; 

• Profundidade máxima: 280mm; 

• Capacidade volumétrica: 4 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Copo removível confeccionado em chapa de 

aço inox, em peça única (monobloco), sem 

soldas, com espessura de, no mínimo, 1mm. 

• Flange do copo em material plástico injetado.  

• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no 

mínimo, 1,25mm, 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 0,6mm, com dobras estruturais que 

permitam a limpeza interna. 

• Gabinete do motor em aço inox, espessura 

UNID 1 573,12 573,12 



 

 

mínima de chapa de 0,6mm, 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 elétricos compatíveis com a corrente 

de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5m 

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 rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 

11KG 

DESCRIÇÃO: 

• Lavadora de roupas automática de uso 

doméstico na cor branca. 

DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE:  

*Dimensão condicionada ao projeto de 

arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do equipamento.  

• Largura máxima: 650mm; 

• Profundidade máxima: 680mm; 

• Capacidade mínima: 11kg.  

UNID 1 1.287,98 1.287,98 



 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Gabinete externo do tipo monobloco revestido 

em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com 

acabamento em pintura eletrostática a pó 

(epóxi/poliéster) na cor branca. 

• Painel de controle externo contendo botões 

seletores e/ou teclas para programas de lavagem 

e/ou funções pré-programadas, níveis de 

consumo de água, enxague e centrifugação. 

Todas as funções devem ser identificadas.  

• Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 

• Programação para diferentes tipos de lavagem.  

• Mangueiras para entrada d´água com filtro e de 

saída para drenagem. 

• Mínimo três níveis de água.  

• Centrifugação. 

• Filtro para retenção de fiapos. 

• Dispenser para sabão. 

• Dispenser para amaciante. 

• Dispenser para alvejante. 

• Compartimento interno (cesto) em aço inox 

e/ou plástico PP (polipropileno). 

• Acesso ao cesto pela parte superior da 

máquina. 

• Sapatas niveladoras. 

• Dispositivo de segurança da tampa 

(desligamento ou travamento).  

• Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente 

de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 

PORTAS 

DESCRIÇÃO: 

• Refrigerador vertical de quatro portas e 

capacidade mínima de 1000 litros, com sistema 

UNID 1 6.062,28 6.062,28 



 

 

frost-free (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: 1250mm; 

• Capacidade total: mínima de 1000 litros.  

CARACTERÍSTICAS: 

• Gabinete com quatro portas. 

• Refrigerador vertical em aço inox com sistema 

“frost-free” (degelo automático, que não precisa 

descongelamento). 

• Gabinete tipo monobloco revestido interna e 

externamente em aço inox, em chapa 22 

(0,79mm). 

• Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, 

com espessura mínima de 55mm e densidade 

mínima de 36 kg/m3. 

• Pés fixos em material metálico e maciço com 

revestimento de borracha resistente. 

• Portas revestidas interna e externamente em 

aço inox, em chapa 22 (0,79mm), batente das 

portas com medidas 55cm de largura, 65cm de 

altura, com tolerância +/- 5%. 

• Isolamento da porta de poliuretano injetado, 

com espessura mínima de 45mm e densidade 

mínima de 36kg/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 termostato regulável, dotado de termômetro 

digital, com posicionamento frontal de fácil 

acesso. 

• Sistema de refrigeração completa com unidade 

compressora selada, com forçador de ar (ar 

forçado) situado na parte superior interna do 



 

 

refrigerador. 

• Temporizador para degelo com o evaporador 

situado na parte frontal do aparelho, com degelo 

por resistência, com condensadores em cano de 

cobre em volta por transmissão térmica 

convectiva, dotado de compressor hermético de, 

no mínimo, ½ HP, monofásico 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 do equipamento. 

• Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 

• Oito prateleiras removíveis em grade de aço 

inox, perfil de seção circular com diâmetro de 

1/4”. Distância máxima de 25mm 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 70mm (+/- 10mm). 

• 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 ao seu 

escoamento. 

• Painel superior em aço inox, em chapa 22 

(0,79mm), para 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. 

• O equipamento deve ser projetado para a 

temperatura de trabalho de até + 8ºC quando 

submetido a ambientes de até + 43ºC. 

• Devem ser utilizados componentes (sistema de 

refrigeração) que permitam a otimização no 

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) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem. 

• Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0m 

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. 
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GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 

410L 

DESCRIÇÃO: 

• Refrigerador vertical combinado, linha branca, 

sistema de refrigeração “frost-free” (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: 750mm; 

• Capacidade total: mínima de 410 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer 

e refrigerador). 

• Refrigerador vertical combinado, linha branca. 

• Sistema de refrigeração “frost-free”. 

• 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. 

UNID 1 2.245,67 2.245,67 



 

 

• Dobradiças metálicas. 

• Sapatas niveladoras. 

• Sistema de controle de temperatura ajustável.  

• Sistema de degelo “frost-free”. 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 

300L 

DESCRIÇÃO: 

• Refrigerador vertical combinado, linha branca, 

sistema de refrigeração “frost-free” com 

capacidade mínima de 300 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: 620mm; 

• Capacidade total: mínima de 300 litros.  

CARACTERÍSTICAS: 

• Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer 

e refrigerador). 

• Refrigerador vertical combinado, linha branca.  

• Sistema de refrigeração “frost-free”. 

• 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. 

UNID 1 1.762,21 1.762,21 



 

 

• 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 “frost-free”. 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 

53 

FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L 

DESCRIÇÃO: 

• Freezer vertical comercial com capacidade 

mínima de 450 litros, com sistema frost-free 

(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: 750mm; 

• Capacidade total mínima: 450 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Congelador (freezer) vertical em aço inox com 

sistema de degelo “frost-free” (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 

UNID 1 3.432,70 3.432,70 



 

 

(0,79mm). 

• 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 (0,79mm). 

• Isolamento da porta de poliuretano injetado, 

com espessura mínima de 45mm e densidade 

mínima de 36kg/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 termostato 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 do 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 25mm 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 70mm (+/- 10mm). 

• 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 ao seu 

escoamento. 

• Painel superior em aço inox, em chapa 22 

(0,79mm), para 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 no 

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) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0m 

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. 
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FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES 

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: 600mm; 

• Capacidade mínima do forno: 50 litros.  

CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: 

• Mesa em aço inox.  

• Acendimento automático da mesa. 

• Funções de timer sonoro e relógio. 

UNID 1 498,39 498,39 



 

 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 

FORNO 

DESCRIÇÃO: 

• Fogão comercial central de seis queimadores 

com um forno, alimentado por GLP (gás 

liquefeito de petróleo) ou gás natural. 

UNID 1 1.170,60 1.170,60 



 

 

LOCAL: 

• Cozinha (creche modelo tipo 2). 

DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: 

*Dimensão condicionada ao projeto de 

arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do equipamento. 

Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente 

para passagem deste fogão é de 1 metro.  

• Largura máxima*: 1200mm; 

• Profundidade máxima*: 850mm; 

• Grelhas mínimo: 300mm x 300mm; Obs.: O 

design das grelhas deve garantir a possibilidade 

de apoio adequado de panelas com diâmetro a 

partir de 300mm; 

• Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm 

+/- 10mm; 

• Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 

10mm. 

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 a aproximadamente 50mm do piso. 

• Quadro inferior composto por travessas em 

perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) 

com 60mm 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 60mm de altura 

e as transversais 180mm 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 40mm de largura e 1/8” de espessura, 

com furação para encaixe. 

• Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 

(0,90mm) com puxador desenvolvido na própria 

peça. 

• Conjunto de guias corrediças em aço inox para 

as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25mm). 

• Grade inferior em aço inox para panelas, 

constituídos por perfil “U” em chapa 20 

(0,90mm), com 70mm de largura, e espaçamento 

máximo de 130mm. 

• 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: 580mm; 

• Largura máxima: 540mm; 

• Altura máxima: 300mm. 

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 60mm 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 5mm.  

• Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço 

inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. 

Distância máxima de 50mm 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: 400mm x 

400mm +/- 5mm. 

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 rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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FERRO ELÉTRICO 

DESCRIÇÃO: 

• Ferro elétrico a seco. 

DIMENSÕES: 

• Altura máxima: 130mm; 

• Largura máxima: 130mm; 

• Profundidade máxima: 250mm. 

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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 

UNID 2 55,19 110,38 
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ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA 

MICROONDAS 

DESCRIÇÃO: 

• Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso 

em micro-ondas. Acompanha pinça.  

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 180mm; 

• Diâmetro/largura máxima: 300mm; 

• 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 

UNID 1 84,55 84,55 



 

 

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 a dar 

assistência técnica gratuita na sua rede 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 
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ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS 

CÍTRICAS 

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: 330mm; 

• Diâmetro/largura máxima: 300mm; 

• 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 extração 

(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. 

UNID 1 184,96 184,96 



 

 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Cordão de alimentação com 1,5m 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. 
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CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA 

DESCRIÇÃO: 

• Kit composto por cinco coletores de 50l para 

coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para 

área externa, sendo: 

- um coletor amarelo para vidro, com capacidade 

de 50 litros; 

- um coletor azul para papel, com capacidade de 

50 litros; 

- um coletor amarelo para metal, com 

capacidade de 50 litros; 

- um coletor vermelho para plástico, com 

capacidade de 50 litros; 

- um coletor marrom para lixo orgânico, com 

capacidade de 50 litros. 

LOCAL: 

• Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, 

terraço. 

DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE 

DO COLETOR: 

• Altura máxima: 1200mm; 

• Largura máxima: 2500mm; 

• Profundidade máxima: 550mm; 

• Capacidade individual do coletor: 50l. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Corpo e tampa em polietileno de alta 

densidade, 100% virgem e tecnicamente 

aditivado para oferecer alta resistência ao 

impacto e a tração. 

• Suporte fabricado em aço com tratamento 

anticorrosão ou com pintura eletrostática. 

• Aditivação extra com antioxidante e anti-UV 

para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que 

UNID 2 640,08 1.280,16 



 

 

evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.  

• Superfícies internas polidas e cantos 

arredondados. 

• Coletores em cores conforme normas da 

CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. 

• Suporte em aço com tratamento anticorrosão.  

• Passível de ser reciclado mecanicamente ao 

fim de sua vida útil. 

GARANTIA: 

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 
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CENTRÍFUGA DE FRUTAS 

DESCRIÇÃO: 

• Centrífuga, modelo doméstico, para extração 

de sucos de frutas e hortaliças, separando o 

suco de sementes e bagaço. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Diâmetro/largura máxima: 400mm; 

• Altura máxima: 440mm; 

• Profundidade máxima: 450mm; 

• Volume mínimo do copo coletor: 1,2 litros. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Tubo de alimentação e bocal extra largo em 

aço inox ou acrílico para absorver frutas e 

hortaliças inteiras. 

• Filtro em aço inox. 

• Lâminas e peneira em aço inox. 

• Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em 

aço inox ou acrílico. 

• Trava de segurança. 

• Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade 

conforme espessura e textura dos alimentos.  

• Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

• Motor com potência mínima de 700W.  

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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 

UNID 1 398,40 398,40 



 

 

credenciada de assistência, durante o período da 

garantia, substituindo as peças com defeito. 

61 

CARRO COLETOR DE LIXO 120L 

DESCRIÇÃO: 

• Coletores tipo contêineres para área externa 

com capacidade de 120l/50kg, para coleta de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis.  

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 950mm; 

• Largura máxima: 480mm; 

• Profundidade máxima: 555mm; 

• Capacidade/carga: 120l/50kg. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Corpo e tampa em polietileno de alta 

densidade, 100% virgem e tecnicamente 

aditivado para oferecer alta resistência ao 

impacto e a tração. 

• Aditivação extra com antioxidante e anti-UV 

para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que 

evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 

• Superfícies internas polidas e cantos 

arredondados. 

• Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, 

amarelo, azul, cinza, conforme normas da 

CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.  

• Roda de borracha maciça vulcanizada, com 

núcleo injetado em polipropileno, com tratamento 

antifurto incorporado; com medida de 200mm x 

2”. 

• Eixo em aço com tratamento anticorrosão.  

• Passível de ser reciclado mecanicamente ao 

fim de sua vida útil. 

GARANTIA: 

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, 

contra defeitos de fabricação. 

UNID 2 199,62 399,24 
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CAFETEIRA 

DESCRIÇÃO: 

• Cafeteira elétrica com jarra térmica. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 360mm; 

• Largura máxima: 300mm; 

• Profundidade máxima: 230mm; 

• Capacidade mínima do reservatório de água: 

1,1l 

• Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos.  

UNID 1 144,74 144,74 



 

 

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 fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L 

DESCRIÇÃO: 

• Bebedouro elétrico industrial com duas 

torneiras com capacidade de refrigeração de no 

mínimo 25l/h, para instalação no piso.  

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 1300mm; 

• Largura máxima: 550mm; 

• Profundidade máxima: 500mm; 

• Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Termostato com regulagem de temperatura;  

• Sistema de filtragem que inclua retenção de 

partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). 

• Corpo em aço inox polido 

• Duas torneiras em metal cromado para copo 

tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil 

acionamento pelos usuários previstos: crianças 

em escolas e creches. 

• Reservatório de água em material resistente, 

atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço 

inox). 

• Serpentina interna em aço inox. 

UNID 1 1.159,69 1.159,69 



 

 

• Isolamento em EPS. 

• Gás refrigerante R600a ou R134a. 

• Previsões para limpeza, higienização e dreno.  

• Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão 

com a rede hidráulica. 

• Baixo consumo de energia, com termostato 

para controle automático da temperatura da 

água. 

• Dreno para limpeza da cuba. 

• Sapatas niveladoras em borracha ou nylon.  

• Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer 

outras saliências cortantes ou perfurantes de 

modo a não causar acidentes. 

• A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer 

parte integral do equipamento, não podendo 

considerá-las como itens adicionais.  

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL 

DESCRIÇÃO: 

• Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível 

para fixação em parede, com sistema de 

filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) 

e Redução de cloro (CI). 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Altura máxima: 625mm; 

• Largura máxima: 465mm; 

• Profundidade máxima: 490mm; 

• Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h.  

CARACTERÍSTICAS: 

• Pia em aço inox polido. 

• Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 

• Torneiras em latão cromado de fácil e suave 

acionamento. 
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• Acionamento elétrico mediante botões 

independentes para água gelada e natural.  

• Identificação dos botões, com indicação em 

texto e para leitura tátil (Braille). 

• Duas torneiras em haste para copo, com jato 

regulável. Obs.: Visando melhores condições de 

higiene para as crianças, o bebedouro não terá 

torneira tipo jato para boca. 

• Reservatório de água em aço inox AISI 304.  

• Serpentina externa com isolamento térmico.  

• Previsões para limpeza, higienização e dreno.  

• Mangueiras atóxicas. 

• Baixo consumo de energia, com termostato 

para controle automático da temperatura da 

água. 

• Gás refrigerante R600a ou R134a. 

• Dreno para limpeza da cuba. 

• Ralo sifonado que barra o mau cheiro 

proveniente do esgoto. 

• Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer 

outras saliências cortantes ou perfurantes de 

modo a não causar acidentes. 

• A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer 

parte integral do equipamento, não podendo 

considerá-las como itens adicionais.  

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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BATEDEIRA PLANETÁRIA 12L 

DESCRIÇÃO: 

• Batedeira planetária comercial com capacidade 

volumétrica mínima de 12l, destinada a misturar 

e bater massas leves. 

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Largura máxima: 800mm; 

UNID 1 3.211,71 3.211,71 



 

 

• Profundidade mínima: 700mm; 

• Altura mínima da coluna: 380mm; 

• 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 1,5m 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. 
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BALANÇA PLATAFORMA 150 KG 

DESCRIÇÃO: 

• Balança de piso tipo plataforma, com coluna e 

piso móvel, com capacidade mínima de pesagem 

de 150 kg e indicador (Display) digital.  

DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

• Largura mínima: 300mm; 

• Profundidade mínima: 400mm; 

• Altura mínima da coluna: 600mm; 

• Capacidade mínima: 150kg (divisões a cada 

100g - máximo). 

CARACTERÍSTICAS: 

• Selo e lacre de calibração do INMETRO.  

• Grade de apoio/proteção para a coluna.  
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• 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 5 dígitos, em plástico. 

• Desligamento automático. 

• Deve possuir teclas de Zero e Tara. 

• Pés reguláveis de borracha. 

• Com limitador/sistema de proteção que 

resguarde a célula de carga de possíveis 

impactos e sobrecargas acidentais. 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 

alimentação (rabicho) do aparelho. 

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. 
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BALANÇA DIGITAL 30 KG 

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: 275mm; 

• Profundidade mínima: 285mm; 

• Capacidade mínima: 30kg (divisões a cada 5g).  

CARACTERÍSTICAS: 

• Selo e lacre de calibração do INMETRO.  

• 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.  
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• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.  

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado 

pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 

alimentação (rabicho) do aparelho. 

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. 
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APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM 

DESCRIÇÃO: 

• Aparelho de som tipo micro system.  

DIMENSÕES: 

• Altura máxima: 350mm; 

• Largura máxima: 450mm; 

• Profundidade máxima: 300mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

• Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de 

memória, bluetooth, saída para fone de ouvido;  

• Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-

RW; 

• Rádio AM e FM; 

• Controle remoto; 

• Potência mínima: 20W; 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 

UNID 6 205,05 1.230,30 
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APARELHO DE DVD 

DESCRIÇÃO: 

• DVD player com Karaokê 

DIMENSÕES: 

• Altura máxima: 55mm; 
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• Largura máxima: 320mm; 

• Profundidade máxima: 240mm. 

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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 

BTU´S 

DEFINIÇÃO: 

• Aparelho de ar condicionado com capacidade 

mínima de 9.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: 

regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões.  

DIMENSÕES: 

Unidade interna – evaporadora 

• Altura máxima: 285mm; 

• Largura máxima: 850mm; 

• Profundidade máxima: 220mm. 

Unidade externa -  condensadora 

• Altura máxima: 505mm; 

• Largura máxima: 720mm; 

• Profundidade máxima: 295mm. 

CARACTERÍSTICAS: 
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• Classificação do INMETRO – A. 

• Tecnologia do compressor inverter. 

• Gás refrigerante R410a. 

• Filtro anti-bactéria. 

• Desumidificação. 

• Controle remoto. 

• Unidade evaporadora na cor branca. 

• Funções timer, sleep e swing.  

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 
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APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 

BTU´S 

DEFINIÇÃO: 

• Aparelho de ar condicionado com capacidade 

mínima de 30.000 BTU`s. - Ciclo quente /frio: 

regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões.   

DIMENSÕES: 

Unidade interna – evaporadora 

• Altura máxima: 350mm; 

• Largura máxima: 1200mm; 

• Profundidade máxima: 250mm. 

Unidade externa -  condensadora 

• Altura máxima: 840mm; 

• Largura máxima: 950mm; 

• Profundidade máxima: 460mm.  

CARACTERÍSTICAS: 

• Classificação do INMETRO – A. 

• Tecnologia do compressor inverter. 

• Gás refrigerante R410a. 

• Filtro anti-bactéria. 

• Desumidificação. 

• Controle remoto. 

• Unidade evaporadora na cor branca. 

• Funções timer, sleep e swing.  
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• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

• 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) certificado 

pelo INMETRO, 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. 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação aos itens a 

serem licitados, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que pode ser 

encaminhado ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Verifica-se no Lote 05, Item 01, o seguinte descritivo: “BALANÇO – 4 LUGARES - DESCRIÇÃO: 

[...] • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço galvanizado, medindo ?”x3”. [...]“ 

 

Como se percebe, não há a correta descrição das dimensões do parafuso de fixação 

do balanço, sendo necessário a alteração do Termo de Referência para que se corrija o 

lapso apontado. 

 

Os Lotes 32, 33 e 34 tratam de Quadro Branco tipo Lousa e, inclusive, trazem no seu 

descritivo a necessidade de serem acompanhados de apagador e canetas próprias. Contudo, 

não há menção do suporte para comportar tal apagador e canetas, e quais seriam suas 

dimensões. 

 

Assim, questiona-se se tal adereço será exigido pelo Município. Se sim, faz-se 

necessário complementar os itens. 

 

Ainda no que tange aos Lotes 33 e 34, verifica-se que o descritivo de ambos é exatamente 

igual, como se vê: 

 

 Lote 33: “QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200x3000 

DESCRIÇÃO: 

Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de 

acessórios magnéticos. 



 

 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico 

branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador;  

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.” 
 

   Lote 34: “QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200x3000 

DESCRIÇÃO:  

Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de 

acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico 

branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador; 

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.” 

 

No Lote 33 os valores são, individualmente R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais) e 

valor total (02 unidades) R$ 1.072,00 (um mil e setenta e dois reais). 

 

Já no lote 34, os valores são, individualmente, R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e 

quarenta centavos) e valor total (02 unidades) R$ 356,80 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

oitenta centavos). 

 
Ou seja, em que pese a igualdade do descritivo, os valores indicados como valor 

unitário máximo e valor total do lote são distintos, o que pode causar grave prejuízo ao 
erário público. Dessa forma, questiona-se a existência de dois descritivos iguais e, caso 



 

 

tenha havido erro, se faz necessário a alteração do edital e seu termo de referência, para 
garantir os interesses da municipalidade.  

 

 

Mandaguari, 19 de maio de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 011/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 01 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 11/2020, que realizou o 

diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 52/2020 

Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos e eletrodomésticos, para o Centro 

Municipal de Educação Infantil “Rosemary Ruiz Meleiro Sepulvida”. 

Data de abertura: 28 de maio às 08h00. 

 
Nesta conjuntura o presente ofício tem a pretensão de ofertar os seguintes 

questionamentos: 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Tendo em vista toda a análise empreendida no edital de licitação, ainda que o 

Pregão Eletrônico já tenha ocorrido, por tratar-se de Registro de Preços; no momento 

da assinatura da Ata, é importante que se considere os seguintes apontamentos 

feitos pela Assessoria Jurídica da Presidência da Câmara Municipal de Mandaguari: 

 

Verifica-se no Lote 05, Item 01, o seguinte descritivo: “BALANÇO – 4 LUGARES 

- DESCRIÇÃO: [...] • Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 

galvanizado, medindo ?”x3”. [...]“ 

 

Como se percebe, não há a correta descrição das dimensões do parafuso 

de fixação do balanço, sendo necessário a alteração do Termo de Referência 

para que se corrija o lapso apontado. 

 

Os Lotes 32, 33 e 34 tratam de Quadro Branco tipo Lousa e, inclusive, trazem no 

seu descritivo a necessidade de serem acompanhados de apagador e canetas 

próprias. Contudo, não há menção do suporte para comportar tal apagador e canetas, 

e quais seriam suas dimensões. 

 

Assim, questiona-se se tal adereço será exigido pelo Município. Se sim, faz-

se necessário complementar os itens. 

 

Ainda no que tange aos Lotes 33 e 34, verifica-se que o descritivo de ambos é 

exatamente igual, como se vê: 

 

 Lote 33: “QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200x3000 

DESCRIÇÃO: 

Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e 

fixação de acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de chapa metálica e laminado 

melamínico branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 



 

 

- 1 apagador;  

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de 

fabricação.” 

 

   Lote 34: “QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO 1200x3000 

DESCRIÇÃO:  

Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e 

fixação de acessórios magnéticos. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 

Altura: 1200mm +/- 10mm; 

• Largura: 3000mm +/- 10mm; 

• Espessura: 17mm. 

CARACTERÍSTICAS: 

Resistente a manchas; 

• Moldura em alumínio anodizado fosco; 

• Confeccionado em MDF 9mm, sobreposto de chapa metálica e laminado 

melamínico branco; 

• Sistema de fixação invisível; 

• Acompanha: 

- 1 apagador; 

- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 

GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de 

fabricação.” 

 

No Lote 33 os valores são, individualmente R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis 

reais) e valor total (02 unidades) R$ 1.072,00 (um mil e setenta e dois reais). 

 

Já no lote 34, os valores são, individualmente, R$ 178,40 (cento e setenta e oito 

reais e quarenta centavos) e valor total (02 unidades) R$ 356,80 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta centavos). 

 

Ou seja, em que pese a igualdade do descritivo, os valores indicados como 

valor unitário máximo e valor total do lote são distintos, o que pode causar 

grave prejuízo ao erário público. Dessa forma, questiona-se a existência de 

dois descritivos iguais e, caso tenha havido erro, se faz necessário a alteração 

do edital e seu termo de referência, para garantir os interesses da 

municipalidade. 

 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
12/2020 Data da Licitação 

*05 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

55/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços comuns de engenharia para execução de 

calçamento e meio fio. 

Valor Máximo do edital R$ 959.930,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A fim de subsidiar o processo licitatório que visa à 

contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços para confecção de calçadas, assentamento de 

pazver manual, assentamento de meio fio, sendo o mesmo 

considerado um serviço comum de engenharia para 

calçamento para que haja boas conservações e locais de 

fácil acessibilidade e assim melhorando a estética e 

segurança dos passeios públicos do Município de 

Mandaguari. 

Haja vista que o município possui atualmente 67 bairros 

existentes e somente 02 (dois) colaboradores no serviço de 

pedreiro para uma população de mais 34.000 mil habitantes, 

aliados Metros Quadrados ao grande número de obras 

atualmente em execução em diversos bairros do Município, a 

contratação se faz necessária visto que a falta de efetivo 

gera muitos transtornos na manutenção e confecção de 

melhorias dos prédios e passeios públicos 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá iniciar a execução dos serviços em até 

05 (cinco) dias, após a ordem de serviço, sem qualquer 

despesa para o município, tais como: encargos trabalhistas, 

previdenciários, seguro, alimentação e quaisquer despesas 

inerentes à execução dos serviços, seguindo o cronograma 

de execução emitido pela Secretaria solicitante. 

Local de execução: Os serviços serão realizados conforme a 

necessidade de cada Secretaria mediante acompanhamento 

e aferição do Departamento de Engenharia da Prefeitura de 

Mandaguari, sendo necessário ao final da obra Laudo 

expedido pelo Departamento de Engenharia para fins de 

pagamento. 



 

 

Fiscal do contrato 

Adriano Valerio Da Silva, José Américo Rodrigues, Luiz 

Rodrigues Junior, Adinaldo Jesus Bocchi e Ester Belo da 

Silva Escudeiro 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$452.112,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e 

doze reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. (R$) 

1 

Execução de passeio em piso 

intertravado, com bloco retangular 

de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. 

Af_12/2015 

M² 3.000 70,15 210.450,00 

2 

Execução de passeio (calçada) ou 

piso de concreto com concreto 

moldado in loco, usinado, 

acabamento convencional, não 

armado. Af_07/2016 

M³ 150 526,80 79.020,00 

3 
Regularização do subleito sem 

compactação 
M² 4.000 1,96 7.840,00 

4 
Colchão de brita / pó de pedra 

(calçamento) 
M³ 200 104,41 20.882,00 

5 

Vigota de acabamento (10x06cm), 

em concreto 20 mpa, preparo 

mecânico em betoneira, armada 

(4xd=6.3mm + d=5mm c/ 20) com 

junta de dilatação a cada metro. 

Incluso formas. 

Metro 2.000 66,96 133.920,00 

 

 

 

LOTE 2 - Valor Máximo do Lote: R$507.818,00 (quinhentos e sete mil, oitocentos e dezoito 

reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. (R$) 

1 

Guia (meio-fio) concreto, moldada 

in loco em trecho reto com 

extrusora, 15cm base x 30cm 

altura. Af_06/2016 

Metro 500 38,59 19.295,00 

2 

Guia (meio-fio) concreto, moldada 

in loco em trecho curvo com 

extrusora, 15cm base x 30cm 

Metro 100 43,56 4.356,00 



 

 

altura. Af_06/2016 

3 

Guia (meio-fio) e sarjeta 

conjugados de concreto, moldada 

in loco em trecho reto com 

extrusora, 45cm base (15cm base 

da guia + 30cm base da sarjeta) x 

22cm altura. Af_06/2016 

Metro 2.500 44,70 111.750,00 

4 

Guia (meio-fio) e sarjeta 

conjugados de concreto, moldada 

in loco em trecho curvo com 

extrusora, 45cm base (15cm base 

da guia + 30cm base da sarjeta) x 

22cm altura. Af_06/2016 

Metro 300 50,19 10.057,00 

5 

Recomposição de guia (meio-fio), 

moldado in loco, de forma manual, 

com reaproveitamento da guia 

existente 

Metro 12.000 29,78 357.360,00 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No tocante ao Prazo e Condições de Execução do Serviço, temos o seguinte: 

 

“Prazo para execução dos serviços: O fornecedor deverá iniciar a execução dos serviços 

em até 05 (cinco) dias, após a ordem de serviço, sem qualquer despesa para o município, tais 

como: encargos trabalhistas, previdenciários, seguro, alimentação e quaisquer despesas 

inerentes à execução dos serviços, seguindo o cronograma de execução emitido pela 

Secretaria solicitante.” 

 

Não foi encontrado, por este Poder Legislativo, qualquer referência para o prazo de 

término da execução dos serviços. Assim, indaga-se: qual o tempo que o fornecedor terá 

para executar o serviço? É necessário que tal informação conste no edital, para que os 

interessados possam adequar-se às exigências do certame. 

 

No tocante aos Valores e Pagamentos, destaca-se: 

 

 “A nota de serviço deverá ser confeccionada de forma a garantir que a porcentagem 

referente aos materiais não ultrapassem 60% do serviço contratado, desta forma analogamente 

a mão de obra do serviço será de no mínimo 40% do total.” 

 

A Prefeitura Municipal de Mandaguari está contratando o serviço (construção de 

calçamentos e meio fio) ou o serviço acrescido do material (construção de calçamentos e 



 

 

meio fio e pedras, concreto, etc.)? No caso de ser a segunda opção, é imprescindível a 

alteração do descritivo do item, para que conste a necessidade do fornecimento dos 

materiais. Em sendo a primeira opção, deve-se alterar o edital para que o trecho acima 

transcrito não faça referências ao material. 

 

Por fim, no caso de tratar-se de licitação que engloba a compra de materiais, é 

necessário que se inclua a cota destinada à Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos moldes da Lei Complementar 123/2006. 

 

Ainda em relação ao pagamento, esta Câmara assevera a importância da exigência, por par-

te da empresa a ser contratada, da apresentação da ART e/ou RRT, conforme já é comumente 

exigido em serviços de engenharia licitados pelo Município, a exemplo do pregão 30/2019, veja-

se: 

 

“Para a efetivação do Pagamento, deverá ser apresentada 
juntamente com a Nota Fiscal, cópia da ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnico) referente à execução dos serviços, 
devidamente recolhida, aprovada e atestada pelo Setor de Obras e 
Engenharia.” 

 

 

No que tange à justificativa contida no termo de referência, vê-se 

 

“O município possui atualmente 67 bairros existentes e somente 02 (dois) colaboradores no 

serviço de pedreiro para uma população de mais 34.000 mil habitantes, aliados Metros Quadra-

dos ao grande número de obras atualmente em execução em diversos bairros do Município, a 

contratação se faz necessária visto que a falta de efetivo gera muitos transtornos na manuten-

ção e confecção de melhorias dos prédios e passeios públicos.”. 

 

Nesta perspectiva, este Poder Legislativo requisita a Secretaria solicitante a relação de 

todas as obras em andamento no Município, indicando o endereço completo e estimativa 

de término, bem como a relação dos dois servidores mencionados na justificativa, con-

tendo nome completo, matrícula e cargo público. 

 

 

Mandaguari, 04 de junho de 2020. 

 

 

Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 013/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 04 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 12/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 55/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços comuns de 

engenharia para a execução de calçamento e meio fio. 

Data de abertura: 05 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 









 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
13/2020 Data da Licitação 

*08 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

56/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação 

de serviços e manutenção de sistema de informática 

integrado de gestão em saúde pública. 

Valor Máximo do edital R$ 84.166,20 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A locação de software para uso da Secretaria de Saúde, 

visando melhorar os processos internos, além de fornecer as 

informações requeridas pelo DATASUS totalmente 

integrados entre si e que utilizem um único banco de dados, 

compartilhando as informações e atualizando-as 

automaticamente; tornando-se indispensável à contratação 

de uma empresa fornecedora, que seja responsável por 

todos estes serviços, comprovadamente detentora desta 

tecnologia, com experiência no fornecimento e manutenção 

do mesmo, visando implantá-los no menor prazo possível e 

com mínimos prejuízos ao perfeito andamento do trabalho da 

Secretaria. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação 

dos serviços, contados do recebimento dos serviços 

constantes em cada ordem de serviço, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

A contratada terá prazo de 15 (quinze) dias, se necessário 

para desenvolvimento dos módulos solicitados no presente 

processo, e mais 10 (dez) dias para implantação e 

configuração do software após a assinatura do contrato; 

Terá prazo de até 30 (trinta) dias para os treinamentos e 

capacitação dos colaboradores da Secretaria de Saúde 

envolvidos no processo. 

Após a assinatura do contrato, a contratada deverá em 

comum acordo com a contratante, fornecer um cronograma 

contemplando todas as atividades necessárias ao pleno 

funcionamento dos softwares e serviços contratados. 

Fiscal do contrato Anilton Bettencourt 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 84.166,20 (oitenta e quatro mil, cento e sessenta e seis 

reais e vinte centavos). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total. 

(R$) 

1 
Locação de software para gestão 

em saúde pública 
Mês 12 7.013,85 84.166,20 

 

A contratada deve: 

 Realizar o serviço de implantação e se necessário conversão de base de dados de sistemas in-

formatizados de gestão da saúde; 

 Fornecer o treinamento e suporte técnico para os usuários conforme solicitação da Secretaria; 

 Haver uma apresentação prévia do sistema para aprovação da contratante; 

 Suporte 24 horas tendo em vista Unidades de Saúde que funcionam em horário ininterrupto du-

rante o dia e Pronto atendimento Municipal o qual funciona 24 horas, todos os dias da semana 

inclusive sábados, domingos e feriados; 

 Realizar a manutenção do sistema quando necessário. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

No que tange ao objeto, verifica-se a listagem de deveres da contratada, que incluem a im-

plantação de software e treinamento de servidores; contudo não há precificação de tais ativida-

des. 

 

É necessário que todos os serviços sejam precificados, para que não seja prejudicada 

nenhuma empresa licitante, uma vez que a empresa ganhadora do último certame (To-

mada de Preços 01/2014) sairia na vantagem, por não precisar implantar um novo softwa-

re e nem treinar novamente os servidores públicos. Assim, questiona-se este Poder Exe-

cutivo sobre a ausência da precificação dos itens que serão parte da obrigação da em-

presa contratada. 

 

Ainda quanto ao objeto, na listagem de deveres da contratada, temos: 

 

“Haver uma apresentação prévia do sistema para aprovação da contratante.” 

 

Em que momento será feita esta apresentação? É importante que tal fato seja esclare-

cido, evitando-se assim a desigualdade entre as empresas concorrentes. 

 

Por fim, o Termo de Referência diz também ser dever da contratada a realização de manu-

tenção do sistema, quando for necessário. Porém não é estipulado o prazo para que essa ma-



 

 

nutenção ocorra. 

 

Desta forma, indaga-se: qual o prazo que a contratada terá para fazer a manutenção 

quando for necessária? É importante que se determine tal prazo, para que as empresas 

licitantes possam adaptar sua proposta ao que de fato está sendo requerido. 

 

 

Mandaguari, 05 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 015/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 05 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 13/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Presencial 56/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços e 

manutenção de sistema de informática integrado de gestão em saúde pública. 

Data de abertura: 08 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
14/2020 Data da Licitação 

*09 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

57/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de Pessoa Jurídica especializada para 

Manutenção de rede telefônica, com fornecimento de mão de 

obra, materiais e softwares necessários à instalação, serviço 

de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e 

instalação de pontos adicionais quando necessário. 

Valor Máximo do edital R$ 154.141,16 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Os serviços de telefonia são essenciais à operacionalização 

dos serviços públicos prestados pelo Município, 

proporcionando agilidade e qualidade no atendimento ao 

público interno e externo, e em especial às necessidades 

gerais da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, cuja 

interrupção comprometeria sobremaneira as atividades. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação 

dos serviços, contados do recebimento dos serviços 

constantes em cada ordem de serviço, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá entregar os produtos objeto deste edital 

no prazo máximo de 15 dias após a solicitação.   

A contratada deverá garantir a sua manutenção preventiva e 

corretiva da central telefônica com substituição de peças e 

equipamentos e treinamento de servidores, incluindo 

qualquer tipo de programação e reprogramação de serviços, 

os quais integram a configuração técnica dos equipamentos, 

garantindo a perfeita e correta utilização de todos os 

recursos existentes, sem qualquer despesa para o município. 

Caso se constate na manutenção a necessidade de se retirar 

quaisquer peças para conserto, estas deverão ser imediata e 

provisoriamente substituídas pela contratada para garantir a 

continuidade do funcionamento do equipamento sem 

interrupções, até que seja efetuado seu conserto ou 

substituição definitiva. 

Os atendimentos de assistência técnica deverão ocorrer no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas subsequentes ao 

chamado, incluindo nesse prazo o tempo de locomoção do 



 

 

técnico responsável pelo atendimento. 

Os atendimentos de manutenção corretiva deverão ocorrer 

no prazo máximo de 04 (quatro) horas subsequentes ao 

chamado, incluindo-se nesse prazo o tempo de locomoção 

do técnico responsável pelo atendimento. 

Fiscal do contrato 

Anilton Bittencourt, Paulo Henrique de Paula Orsi, Luiz 

Rodrigues Junior, Jonathan Osvald Silva, Ester Cristiane da 

Silva e Werner Correa Munhê 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 135.391,16 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e 

noventa e um reais e dezesseis centavos). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total. 

(R$) 

1 CABO DE 04 PARES TRANÇADOS 

compostos de condutores flexíveis de 

cobre, 24 AWG, isolados em polietileno 

especial. Capa externa em PVC 

retardante á chama CMX, nas cores 

azul claro, amarelo, verde e vermelho, 

com duas opções de comprimento 

(1,5m) 

UNID 150 10,71 1.606,50 

2 CABO DE 04 PARES TRANÇADOS 

compostos de condutores flexíveis de 

cobre, 24 AWG, isolados em polietileno 

especial. Capa externa em PVC 

retardante á chama CMX, nas cores 

azul claro, amarelo, verde e vermelho, 

com duas opções de comprimento 

(2,5m) 

UNID 150 21,33 3.199,50 

3 BASE PARA CENTRAL TELEFÔNICA 

PABX hibrida com modularidade 

mínima de 04 troncos e 12 ramais; que 

possuam as seguintes características; 

atendedor automático disa no mínimo 

04 canais incorporado; identificador de 

chamadas; música de espera interna e 

externa; que possa utilizar no mínimo 

08 terminais inteligentes; que possua no 

mínimo 03 ramais funcionando com a 

falta de energia; programação de rota 

de menor custo; que possa ser 

UNID 5 948,00 4.740,00 



 

 

instalada software de tarifação para 

controle dos gastos. 

4 BASE PARA CENTRAL TELEFÔNICA 

PABX pabx hibrida equipada com 

modularidade mínima de 08 troncos e 

32 ramais; que possuam as seguintes 

características; atendedor automático 

disa no mínimo 08 canais incorporado; 

identificador de chamadas; música de 

espera interna e externa; que possa 

utilizar no mínimo 08 terminais 

inteligentes; que possua no mínimo 03 

ramais funcionando com a falta de 

energia; programação de rota de menor 

custo; que possa ser instalada software 

de tarifação para controle dos gastos. 

UNID 5 1.425,50 7.127,50 

5 BASTIDOR METAL PARA BLOCO 

M10-B 50 pares - O Bastidor de Aço 

permite a fixação dos blocos terminais e 

dos cabos telefônicos de forma 

compacta, em armários de distribuição 

ou diretamente em paredes nas 

instalações internas. 

UNID 10 15,27 152,70 

6 BLOCO M10 B SEM TAMPA - com 

capacidade para dez pares, pode ser 

montado em bastidores metálicos, 

parede ou perfis tubulares. É um 

produto recomendado para a utilização 

em condutores com isolamento plástico 

cujos diâmetros variam entre 0,40 a 

0,65 MM. O bloco também é utilizado 

para a conexão entre a rede externa e a 

rede interna do assinante, podendo ser 

utilizado em armários de distribuição, 

caixas prediais internas e distribuidores 

gerais de centrais telefônicas 

UNID 30 17,84 535,20 

7 BASE PARA CENTRAL TELEFÔNICA 

Chamadas via VoIP* 

Identificação de chamadas DTMF/FSK 

incorporada 

Atendimento automático (DISA) 

incorporado 

Plano de numeração flexível 

DDR (Discagem Direta a Ramal)* Linha 

executiva Entroncamento E1 

UNID 2 3.140,03 6.280,06 



 

 

(R2/RDSI)* 

Siga-me externo disponível em todas as 

portas 

Correio de voz*  

Conferência com até 5 participantes 

Chamada de emergência 

Monitoração de ambiente 

Música de espera (duas fontes externas 

e uma interna configurável) 

Porteiro eletrônico* 

Intercalação 

Estacionamento de chamadas 

Programação via computador pela porta 

serial (RS 232), USB, placa Ethernet* 

ou placa Modem* 

Busca pessoa* 

Função Busca pessoa entre os 

terminais inteligentes* 

Solução para aplicações hoteleiras 

Acionamento externo* 

Sensor de alarme* 

Transferência de chamadas para 

números externos 

Hotline (interna e externa) 

Acesso às facilidades CPA 

Bilhetagem (serial RS 232 ou software 

bilhetador)* 

Ramal econômico 

Ramal fuga (chamadas internas e 

externas não atendidas – diurnas e 

noturnas) 

Rota de menor custo 

Seleção automática de linhas 

Interface Ethernet* 

Interface Modem* 

Código de conta 

Tarifação 

* Pêndulo 

Grupo toque múltiplo 

Consulta 

Hora certa Despertador 

Desvio de chamadas 

Não perturbe 

Senha para os ramais Cadeado 

Bloqueio de ligações locais, DDD, DDI, 



 

 

celular e a cobrar 

Ramal fax 

Captura 

Agenda coletiva e individual 

Rechamada à última ligação dirigida ao 

seu ramal (pega-trote) 

Rechamada interna e externa 

Chefe-secretária 

Grupo de ramais 

Retenção de chamadas. 

Capacidade de impnatação de 30 

troncos ip e 120 ramais ip. 

8 CANALETA EM PVC COM TAMPA 

10mm de espessura, por 20mm de 

largura , utilizada para instalação 

elétrica externa, 20x10x2000 mm ,  na 

cor creme/ branca, barras com 2 metros 

de comprimento com divisão interna. 

UNID 100 5,68 568,00 

9 CANALETA EM PVC COM TAMPA 

30MM de espessura, por 30mm de 

largura , utilizada para instalação 

elétrica externa, 30x30x2000 mm ,  na 

cor creme/ branca, barras com 2 metros 

de comprimento com recorte aberto 

UNID 50 20,80 1.040,00 

10 PLACA 2-E1 compatível 60 canais 

compatível com o item 07 

UNID 2 2.020,16 4.040,32 

11 PLACA 8 - TRONCOS analógicos 

compatível com o item 07 

UNID 2 1.577,00 3.154,00 

12 PLACA 24 RAMAIS analógicos 

compatível com o item 07 

UNID 3 2.465,00 7.395,00 

13 PLACA FONTE DE CENTRAL PABX 

compatível com o item 07 

UNID 2 1.635,00 3.270,00 

14 CANALETA EM PVC COM TAMPA 

50mm de espessura, por 50mm de 

largura, utilizada para instalação elétrica 

externa, 50x50x2000 mm, na cor creme/ 

branca, barras com 2 metros de 

comprimento com recorte aberto. 

UNID 10 53,00 530,00 

15 CAIXA TELEFONE SOBREPOR DG 

20x20x13 cm confeccionadas em chapa 

de aço, de sobrepor 

UNID 3 53,00 159,00 

16 CAIXA TELEFONESOBREPOR DG 

40x40x13 cm confeccionadas em chapa 

de aço de sobrepor 

UNID 3 177,67 533,01 

17 CABO UTP CATEGORIA 5 - ,  Metro 5.500 1,95 10.725,00 



 

 

caracterização: cabo utp, 4 pares 

trançados, fios sólidos, categoria 5 

(para 100 mhz), com impedância de 100 

ohms, possuir certificado de 

performance elétrica (verified) pela ul ou 

etl, conforme especificações da norma 

ansi/tia/eia-568-b.2 categoria 5, bem 

como certificado para flamabilidade (ul 

listed) cm conforme ul impressos na 

capa externa;  ser composto por 

condutores de cobre sólido; capa 

externa em pvc não propagante à 

chama, com cor azul; possuir impresso 

na capa externa nome do fabricante, 

marca do produto, com gravação 

dia/mês/ano - hora de fabricação para 

rastreamento de lote, deverá possuir 

também na capa externa gravação 

seqüencial métrica decrescente de 

305m a zero que permita o 

reconhecimento imediato pela capa, do 

comprimento de cabo residual dentro da 

caixa;o fabricante preferencialmente 

deverá possuir certificado iso 9001 e iso 

14001;  ser certificado através do teste 

de power sum, o cabo utilizado deverá 

possuir certificação anatel impressa na 

capa externa; normas aplicáveis: 

ansi/tia/eia-568b.2 

18 CABO CCI 50 X 02 02 pares cinza cabo 

interno de bitola de 0,50mm² (24awg), 

usado para distribuição de ramais 

telefônicos internos de cobre 

estanhado. 

Metro 2.000 1,14 2.280,00 

19 CABO CI 50 x 20  - pares cinza cabo 

interno de bitola de 0,50mm² (24awg), 

usado para distribuição de ramais 

telefônicos internos de cobre 

estanhado. 

Metro 50 9,00 450,00 

20 CABO CI 50 x 50 - 50 pares cinza cabo 

interno de bitola de 0,50mm² (24awg), 

usado para distribuição de ramais 

telefônicos internos de cobre estanhado 

Metro 20 19,00 380,00 

21 SWITCH 24 PORTAS - 10/100/1000 

Mbps Gigabit Ethernet pode atingir 

UNID 5 1.406,67 7.033,35 



 

 

taxas de transferência de até 2000 

Mbps em modo Full Duplex, além de 

possuir negociação automática de 

velocidade. Além disso, estas portas 

são totalmente compatíveis com 

dispositivos de rede baseados na 

tecnologia Fast Ethernet, garantindo a 

interoperabilidade entre eles. Dados 

Tecnicos: 

24 portas 10/100/1000 Mbps com 

negociação de velocidade automática 

(N-Way) 

Integração de dispositivos de rede de 

compartilhamento do acesso á internet 

QoS para priorização do tráfego de 

dados, voz e vídeo  

Instalação simples e rápida (Plug & 

Play) 

Ideal para aplicações que exigem alto 

trafego de dados Taxa de transferência 

de até 2000 Mbps 

Jumbo Frame de 10 KB 

Guia de instalação em português e 

espanhol 

Auto MDI/MDI-X para detecção 

automática do padrão do cabo (normal-

crossover) 

Fonte de alimentação interna bivolt 

automática  

Gabinete para rack 19” com 1 U de 

altura 

Painel frontal com Leds indicadores 

22 CONECTOR RJ 45 MACHO 

CATEGORIA 5 Categoria 5e, U/UTP 

Corpo em termoplástico de alto impacto 

não propagante à chama 

Vias de contato produzidas em bronze 

fosforoso com camadas de 2,54 

micrômetros de níquel e 1,27 

micrômetros de ouro 

Compatível com os padrões de 

montagem T568A e T569B 

Contatos adequados para condutores 

sólidos ou flexíveis 

Produto que atende políticas de respeito 

UNID 300 2,86 858,00 



 

 

ao meio-ambiente (RoHS) 

23 CAIXA SISTEMA  , com placa 2 furos 

para keystone, confeccionada com 

material não propagante de chama 

UNID 300 6,92 2.076,00 

24 FIO TELEFÔNICO de aço cobreado fe 

aa 160 para utilização externa a aérea, 

têmpera dura com isolação de 

polietileno ou copolímero 

Metro 600 3,07 1.842,00 

25 HEADSET com as características 

mínimas: 

Características do telefone: 

- Dois níveis de ajuste para o controle 

de volume da campainha: alto e baixo. 

- Possibilidade de ajuste para 

atendimento automático. 

- Tecla Flash com tempo ajustável. 

- Chave de seleção para ajuste do 

tempo do Flash (100 ms, 300 ms ou 600 

ms). 

- Modos de discagem em DTMF (tone) 

ou decádica (pulse). 

- LEDs indicativos de On/Off e mute. 

- Tecla de rediscagem (Redial). 

- Botão liga/desliga. 

- Tecla Mute com LED para sinalização. 

- Teclas para ajuste de recepção de 

áudio (vol+ e vol–). 

- Base antiderrapante. 

Itens Inclusos: 

- 1 base discadora 

- 1 cabo de linha telefônica (RJ11) 

- 1 headset com microfone cancelador 

de ruído 

- 1 manual do usuário 

UNID 4 175,00 700,00 

26 PLACA RAMAL MISTA mista para 

utilização de ti nas bases de centrais  

telefônica pabx hibrida equipada com 

capacidade mínima de 04 troncos e 12 

ramais  e base para central telefônica 

pabx hibrida equipada com capacidade 

mínima de 08 troncos e 32 ramais 

UNID 10 298,67 2.986,70 

27 PLACA TRONCO QUE POSSUA 02 

ENTRADAS  para linhas telefônicas 

para ser instalada de centrais telefônica 

pabx hibrida equipada com capacidade  

UNID 30 298,67 8.960,10 



 

 

 

mínima de 04 troncos e 12 ramais  e 

base para central telefônica pabx 

hibrida equipada com capacidade 

mínima de 08 troncos e 32 ramais 

28 PLACA RAMAL QUE POSSUA 04 

SAIDAS para ramais analógicos para 

serem instaladas de centrais telefônica 

pabx hibrida equipada com capacidade 

minima de 04 troncos e 12 ramais  e 

base para central telefônica pabx 

hibrida equipada com capacidade 

mínima de 08 troncos e 32 ramais 

UNID 30 297,00 8.910,00 

29 TERMINAL INTELIGENTE 

Características: 

- Troca de mensagens de texto entre o 

terminal e o celular mediante o uso da 

placa tronco GSM 

- Display gráfico de 128 × 64 pixels com 

backlight e ajuste de contraste 

- Gancho óptico com sensor 

infravermelho 

- Teclas softkeys 

- Sensor de movimento com 

configuração de alarmes e disparo 

múltiplo 

- Viva-voz e acesso rápido à ramais 

- Headset com conexão dedicada (RJ9) 

- Teclas para ajustes do volume de 

áudio 

- Teclas para navegação no display 

- 10 teclas programáveis com 

sinalização através de LEDs 

- Tecla com sinalização (LED) para 

headset, viva-voz, correio de voz, sigilo 

e rechamada 

- Tecla Flash e Rediscar 

- Tecla Capturar chamada programável 

- Ajuste digital de volume do viva-voz, 

headset e campainha 

- Trava de teclado para limpeza do 

terminal 

- Avisos sonoros (bips) de alerta 

- Agenda para até 100 números 

- Registro e consulta de chamadas 

UNID 6 805,67 4.834,02 



 

 

atendidas, não atendidas e originadas 

- Lembrete 

- Atualização de software através do 

programador da central telefônica 

- Módulo de 15 teclas com sinalização 

para ramais e linhas ou utilização das 

facilidades do PABX (capacidade para 

até dois módulos por terminal) 

- Exclusivo para centrais Impacta 

Especificações: 

- Sinalização Digital, proprietária do 

fabricante, tipo 2B+D 

- Alimentação -24 Vdc a -36 Vdc (+ 7%) 

- Potência máxima 1,75 W 

- Dimensões (L × A × P) 210 × 145 × 

164 mm 

- Peso 730 g 

- Display Gráfico monocromático 128 × 

64 pixels com backlight 

- Temperatura de operação 0 °C a 37 

°C, 

que seja compatível com as bases de 

central dos iténs 03 e 04 

30 TOMADA FÊMEA padrão modular 2 

vias cor branca – telefonia. 

UNID 40 3,83 153,20 

31 TOMADA RJ-45 FÊMEA - categoria 5,  

caracterização: deverá  reventi as 

características elétricas contidas na 

norma ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5 a 

fcc part 68.5 (interferência 

eletromagnética);  possuir certificação ul 

listed e ul verified; ter corpo em material 

termoplástico de alto impacto não 

propagante a chama que atenda a 

norma ul 94 v-0 (flamabilidade); possuir 

protetores traseiros para as conexões e 

tampa de proteção frontal (dust cover) 

removível e articulada com local para 

inserção, (na própria tampa), de ícones 

de identificação;  possuir vias de 

contato produzidas em bronze fosforoso 

com camadas de 2,54 µm de níquel e 

1,27 µm de ouro;  o keystone deve ser 

compatível para as terminações t-568a 

e t-568b,  revent a ansi eia/tia 568b.2;  

UNID 100 8,50 850,00 



 

 

possuir seus contatos e terminações 

soldados em placa de circuito impresso 

interna, para garantir performance 

elétrica;  possuir terminação do tipo 110 

idc (conexão traseira) estanhados para 

a proteção contra oxidação e permitir 

inserção de condutores de 22 awg a 26 

awg, permitindo ângulos de conexão do 

cabo, em até 180 graus;  suportar ciclos 

de inserção, na parte frontal, igual ou 

superior a 750 (setecentas) vezes com 

conectores rj-45 e 200 inserções com 

rj11;  identificação do conector como 

categoria 5, gravado na parte frontal do 

conector;  suportar ciclos de inserção, 

igual ou superior a 200 (duzentas) 

vezes com terminações 110 idc;  

fornecido com instrução de  revent na 

língua portuguesa; possuir logotipo do 

fabricante impressa no corpo do 

acessório;  normas aplicáveis: 

ansi/tia/eia-568-b.2 categoria 5. 

Aplicação: pontos de lógica horizontal. 

32 INSTALAÇÃO DE PONTOS DE 

TELEFONES  

internos e externos - por ponto adicional 

SER 120 140,00 16.800,00 

33 INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE de 

rede (cabeamento interno cat-5) - por 

ponto adicional. 

SER 120 176,85 21.222,00 

 

Lote 02 – Valor Máximo do Lote: R$ 18.750,00 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais) 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO 

- Manutenção corretiva em PABX nos 

pontos instalados no Município de 

Mandaguari 

Hora 50 375,00 18.750,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Quanto à execução do serviço, o Termo de Referência nos diz o seguinte: 



 

 

“Os serviços que serão prestados nos itens 35 e 36 do lote 01 serão executados 
conforme surgir à necessidade da instalação do ponto por meio de contato da 
Secretaria solicitante, já os itens do lote 02 serão prestados de forma mensal.” 

 

Contudo, analisando o Lote 01, percebe-se que são listados 33 (trinta e três) itens, assim, 

faz-se necessária a retificação do presente edital. 

 

Por fim, ao tratar dos Valores e Pagamentos, o edital menciona: 

 

“Para a efetivação do Pagamento, deverá ser apresentada juntamente com a 
Nota Fiscal, cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT 
(Registro de Responsabilidade Técnica) referente à execução dos serviços, 
devidamente recolhida, aprovada e atestada pela Secretaria solicitante.” 

 

Contudo, ao tratar da qualificação técnica, o termo de referência fala em registro no CREA e 

em profissional Engenheiro Eletricista ou de Telecomunicação, como se vê: 

 

“Certidão de registro de pessoa jurídica emitida pelo CREA e certidão de 
registro de pessoa física (do responsável técnico) emitida pelo CREA. 
Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico, elencado 
acima e a proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de 
registro da empresa e/ou contrato de prestação de serviços para obra 
específica. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser 
feita através de cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou 
contrato social. 
Acervo técnico com atestado, do profissional Engenheiro Eletricista ou 
Telecomunicação vinculado à empresa participante de certame, emitido pelo 
CREA, comprovando a execução serviço similar ao objeto licitado com Atestado 
ou declaração de capacidade técnica, devidamente assinado por pessoa 
jurídica pública ou privada, declarando o fornecimento e a prestação de serviços 
idênticos ou similares aos constantes no objeto deste certame.” 

 

Nesse contexto esta Câmara requisita a retificação dos respectivos itens, pois em um permi-

te a indicação de arquiteto (RRT) e no outro restringe a exigência apenas a engenheiro eletricis-

ta. 

 

 

Mandaguari, 08 de junho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 017/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 08 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 14/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 57/2020 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para Manutenção de rede 

telefônica, com fornecimento de mão de obra, materiais e softwares necessários à 

instalação, serviço de manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e instalação 

de pontos adicionais quando necessário. 

Data de abertura: 09 de junho às 08h00. 

 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
15/2020 Data da Licitação 

*10 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Presencial 

58/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de 

combustíveis para a frota municipal. 

Valor Máximo do edital R$ 1.656.700,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Suprir as necessidades de todas as Secretarias do Município 

onde se faz necessária para o transporte de pessoas e 

insumos, garantindo o funcionamento de veículos e 

maquinários destinados a atender a população, em obras, 

limpeza pública, transporte escolar, transporte da saúde e 

deslocamento dos servidores públicos quando necessário a 

execução de serviços de interesse do Município. 

Justifica-se a abertura deste processo de forma AMPLA 

CONCORRÊNCIA uma vez que as cotações previas foram 

coletadas por empresas de grande porte, e sabendo que os 

estabelecimentos municipais do ramo também tratam se de 

empresas de grande porte, assim visando a competitividade 

e buscando o melhor preço para o município optou se por 

esta forma. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação 

dos serviços, contados do recebimento dos serviços 

constantes em cada ordem de serviço, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar abastecimento dos veículos da 

frota municipal direto na Bomba do Posto, mediante 

autorização de fornecimento, sem qualquer despesa para o 

município, tais como: frete, seguro, descarga e quaisquer 

outras despesas inerentes à entrega do objeto. 

O abastecimento dos veículos será no estabelecimento do 

vendedor, nos postos de combustível das 06:00 ás 22:00 

horas. 

Fiscal do contrato 

Denise Biro Grandizoli, Paulo Sérgio de Oliveira, Leandro 

Aparecido Assunção, Luiz Rodrigues Junior, Almino Cruz de 

Jesus, Adinaldo Jesus Bocchi e Edvaldo Ruiz Copele 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - R$1.656.700,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais). 

 

Ordem Descrição 
Unid

. 
Quant. 

Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total. 

(R$) 

1 ETANOL Litro 10.000 2,52 25.200,00 

2 GASOLINA Litro 150.000 3,61 541.500,00 

3 OLEO DIESEL S10 Litro 200.000 2,74 548.000,00 

4 DIESEL Litro 200.000 2,71 542.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Em relação ao presente processo licitatório, verifica-se que a vigência do contrato seria de 

12 (doze) meses, sendo que, no ano anterior, a Prefeitura Municipal de Mandaguari justificou o 

contrato de 06 (seis) meses em razão da variação dos preços de combustível. Assim, questio-

na-se a razão da alteração, uma vez que, nas palavras do Executivo Municipal “trata-se de uma 

opção discricionária, visando uma maior economicidade ao Município.” (resposta ao ofício 

134/2019 de 05.06.2019, em anexo).  

 

 

Mandaguari, 08 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 018/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 08 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 15/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Presencial 58/2020 

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de combustíveis para a frota 

municipal. 

Data de abertura: 10 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
16/2020 Data da Licitação 

*10 de junho às 

14h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Tomada de 

Preços 

02/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de engenharia para execução de passeio, ciclovia e 

via marginal de acesso às indústrias, localizada na entrada 

de Mandaguari, vindo de Marialva, às margens da Rodovia 

BR-376. 

Valor Máximo do edital R$ 614.728,57 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A obra tem como objetivo ampliar a rede cicloviária 

municipal, bem como criar um espaço para cada meio de 

transporte seja para as pessoas que necessitam acessar a 

cidade seja para aquelas que precisam chegar às indústrias. 

Vista disso, a separação dos modais é necessária, pois é um 

local considerado polo gerador de tráfego que diariamente 

atrai pessoas para trabalhar utilizando os diversos meios de 

transportes motorizados ou não, sendo assim a construção 

do passeio, da ciclovia e da via marginal de acesso as 

indústrias irá proporcionar maior segurança para pedestres, 

ciclistas e os usuários dos automóveis que contarão com um 

espaço destinado a cada modalidade de transporte, sendo 

ligado a marginal já existente. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento, decorrente da prestação de serviço objeto 

desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação 

dos serviços, contados do recebimento dos serviços 

constantes em cada ordem de serviço, após a apresentação 

da respectiva documentação fiscal 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Assim que a execução da obra tenha sido concluída de 

conformidade com o contrato, o Contratado deverá 

comunicar por escrito o Município, que emitirá termo de 

recebimento provisório, devidamente circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do Contratado, o qual será o único 

comprovante da execução da obra e será assinado pela 

fiscalização. 

Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento 

provisório, será efetuado o recebimento definitivo, através de 

Comissão especificamente designada pelo Município, 



 

 

ocasião em que será lavrado o respectivo termo. 

Fiscal do contrato Ângela Yuki Hasegawa e Dioni de Souza Gomes 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS À SEREM LICITADOS: 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para execução de 

passeio, ciclovia e via marginal de acesso às indústrias, localizada na entrada de Mandaguari, 

vindo de Marialva, às margens da Rodovia BR-376, em pedido da Secretaria de Urbanismo, 

Obras e Serviços Públicos, no valor de R$ 614.728,57 (seiscentos e quatorze mil, setecentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constata, aparentemente, nenhuma inconsistência no descritivo do 

item ou no edital e anexos. 

 

 

Mandaguari, 08 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
17/2020 Data da Licitação 

*16 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

54/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de mudas 

de espécies arbóreas e mão de obra para o plantio de 

arborização paisagística pulverizada. 

Valor Máximo do edital R$ 64.782,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A ausência de local próprio e de pessoal qualificado do 

município para a produção de mudas voltadas para a 

recomposição do ornamental público em virtude do abate de 

espécie arbórea por problemas fitossanitários, solicitação de 

munícipe ou por motivos de força da natureza, o que torna 

necessária como forma de prevenção de danos materiais e 

posterior ônus ao erário público. 

A aquisição de mudas de espécies arbóreas para 

recomposição do ornamental público está prevista nas Leis 

257/1997, sendo responsabilidade do poder público, o 

planejamento do ornamental público, Lei 269/1997 voltada 

para a melhora da qualidade ambiental. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega 

do objeto com a apresentação da respectiva fatura, para 

todos os lotes, mediante depósito em nome da empresa 

vencedora em conta corrente devidamente identificada 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

 

Os bens serão recebidos: 

 

 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verifica-

ção da conformidade com as especificações constantes no 

Edital e da proposta; 

 

 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência, Edital, 

da licitante e da entrega técnica, esta última quando aponta-

do no edital; 

 

 Garantia de 120 dias para acompanhamento no desenvol-

vimento das espécies arbóreas, problemas no desenvolvi-

mento ou surgimento de doenças de origem fitossanitária 

desde que o motivo não seja ausência de água. 

Fiscal do contrato Renato de Mattos 



 

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Lote 01 – Valor Máximo do Lote: R$ 53.082,00 (cinquenta e três mil e oitenta e dois reais) 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 
Muda de árvore cabelo de anjo – 

Calliandrafoliolosa 
UNID. 42 100,67 4.228,14 

2 
Muda de árvore esponjinha vermelha – 

Calliandratweedii 
UNID. 42 89,00 3.738,00 

3 Muda de árvore resedá – Lagerstroemia indica UNID. 42 97,33 4.087,86 

4 
Muda de árvore escova de garrafa – 

Callistemon 
UNID. 42 104,00 4.368,00 

5 Muda de árvore copinho – Lafoensia pacari UNID. 42 100,67 4.228,14 

6 
Muda de árvore erva MATE – 

Ilexparaguariensis 
UNID. 42 117,33 4.927,86 

7 Muda de árvore guaçatonga – Ceseriasylvestris UNID. 42 100,67 4.228,14 

8 
Muda de árvore quaresmeira – 

Tibouchinasellowiana 
UNID. 42 97,33 4.087,86 

9 
Muda de ornamental mataíba branco – 

Mataybaelaegnoides 
UNID. 41 100,67 4.127,47 

10 
Muda de árvore ipê amarelo – 

Handroanthuschrysotrichus 
UNID. 41 100,67 4,127,47 

11 Muda de arvore rosa da síria – Hibiscussyriacus UNID. 41 133,33 5.466,53 

12 Muda de árvore rosa louca – Hibiscusmutabilis UNID. 41 133,33 5.466,53 

 

Lote 02 – Valor Máximo do Lote: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 Mão de obra para plantio de muda de árvore UNID. 500 15,00 7.500,00 

 

Lote 03 – Valor Máximo do Lote: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 

 

Ordem Descrição Unidade Quant. 
Valor Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total. (R$) 

1 
Tutor em madeira para escoramento de mudas 

de árvore 
UNID. 500 8,40 4.200,00 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 



 

 

 

Quanto à qualificação técnica, o Edital estipula: 

 

“Todos os produtos e serviços entregues pela licitante vencedora deverão estar 
consoantes com os critérios técnicos, das formas conforme prevê o RENASEM 
(Registro Nacional de Sementes e Mudas), CREA (Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia) e outras que se fizerem necessárias ao tema;” 

 

Porém, ainda que se estipule o registro junto ao CREA, ao tratar do pagamento, o Município 

não exige a emissão de ART, indispensável quando se trata de atuação de profissional 

engenheiro. 

 

Assim, é importante que o edital, ao tratar da qualificação técnica, das condições de 

execução do serviço e do pagamento, exija, no momento da abertura das propostas:  

 

  Prova de registro do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, onde conste o profissional designado como responsável técnico, devendo este ser 

condizente, de acordo com a matriz de atribuições do referido conselho, a ser responsável 

técnico dos serviços ora licitados; 

 

  Declaração expressa do proponente, indicando os responsáveis técnicos pela eventual 

execução dos serviços até seu recebimento definitivo pela contratante; 

 

  Emissão de ART para que seja efetuada a entrega e o consequente pagamento do objeto 

da licitação. 

 

Já o item 13.2 do Edital informa: 

 

“O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos 
da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não 
atendam ao que foi licitado e às condições de recebimento e aceitação do 
(s) produto (s) constantes do anexo 05 deste edital, e deverá ser substituído 
pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o 
Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de 
acordo com a legislação vigente.” (grifamos) 

 

Contudo, o Anexo 05 do Edital trata-se de Declaração de Idoneidade. Assim sendo, é 

imprescindível a retificação de edital para que informe corretamente onde se encontram as 

condições de recebimento e aceitação dos produtos. 

 

Ainda, não foi encontrado, por esta assessoria, qualquer indicação da localidade em que 

serão plantadas as espécies arbóreas licitadas. Por que a estrega preliminar não pode ser feita 

no almoxarifado central para conferência e, após, ser encaminhada para o local de plantio?  

 

É de conhecimento deste Poder Legislativo que a licitação é realizada pelo Sistema de 

Registro de Preços. Todavia, gostaríamos que nos fosse encaminhada, considerando o 

planejamento já realizado pelas secretarias, a relação de locais e mudas que serão plantadas, 

para que seja possível o acompanhamento da execução contratual pelos vereadores. 



 

 

No tocante à justificativa, temos: 

 

“A ausência de local próprio e de pessoal qualificado do município para a 
produção de mudas voltadas para a recomposição do ornamental público (...)” 

 

Sabe-se que o município possui, nas proximidades do cemitério, local onde está instalada 

uma estufa. Em face à isso, requer-se sejam respondidos os seguintes questionamentos: 

 

  Quanto foi investido na construção da estufa e quanto custa a sua manutenção? 

 

  Há quanto tempo a estufa está em funcionamento? Caso não esteja, por qual razão? 

Qual a previsão de inauguração? 

 

  Quais servidores e secretarias são/serão responsáveis pelo funcionamento e 

manutenção da estufa? 

 

  Quais espécies de plantas são/serão produzidas? 

 

Por fim, considerando a informação de que não há, no município, pessoal qualificado e o 

investimento a ser feito para a aquisição de mudas e plantio, requer-se a indicação da 

secretaria e servidor responsável pelo cuidado, manutenção e manejo das plantas após 

passado o período de 120 (cento e vinte) dias estipulados no edital; que seja capaz de garantir 

o crescimento e adaptação das árvores no município. 

 

 

Mandaguari, 10 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 019/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 10 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 17/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 54/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de mudas de espécies arbóreas 

e mão de obra para o plantio de arborização paisagística pulverizada. 

Data de abertura: 16 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 
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Comunicado Interno n° 113/2020. 

 

                 Mandaguari, 15 de junho de 2020. 

 

De: Agricultura 

Para: Sec. Meio Ambiente 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Venho através do presente responder as questões da câmara pertinentes ao 

Viveiro Municipal de Mudas : 

O viveiro, onde está localizada a Casa de Vegetação, está sob responsabilidade 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e tem como objetivo a produção de mudas 

de flores e hortaliças para uso em projetos de paisagismo nos ambientes públicos do 

município, bem como em atividades ambientais na formação de hortas nas escolas, além 

de fornecer espaço para treinamentos/mini-cursos aos produtores rurais e aulas de 

manejo ambiental às crianças das escolas da rede municipal. 

Em 2017, quando houve a intenção de elaborar o projeto de paisagismo no 

município, em parceria com a Secretaria de Obras e o Departamento de Meio Ambiente, 

deu-se o início à manutenção e adequação do terreno localizado na Rua Gomercindo 

Bortalanza, lote 32-A/A-3, onde foi realizada roçada e a retirada de entulhos e lixos 

jogados pelos munícipes para limpeza do local. Posterior a isso, foi feita a contratação de 

serviços para o cercamento com telas de alambrados (empenhos 13606/2017 e 

13607/2017), totalizando o valor de R$ 34.333,20.  

Com o terreno preparado, deu-se entrada ao processo de licitação para a 

construção da Casa de Vegetação, que foi realizado sob o empenho 7637/2018 no valor 

de R$ 25.479,00.   
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Após a construção da Casa de Vegetação houve, por várias vezes, atos 

vandalísticos tais como corte das telas e furto de materiais e equipamentos 

disponibilizados para manutenção do terreno. Para sanar tal problema e dar andamento 

no projeto, a Secretaria de Agricultura optou pela construção de um pequeno barracão 

nas dependências do terreno para armazenamento de implementos, ferramentas e 

insumos, na busca de evitar que haja depreciação do patrimônio público. 

Era esperada também a homologação do concurso público para a contratação de 

um jardineiro como servidor efetivo para realização da manutenção da casa de 

vegetação, o que aconteceu em fevereiro de 2020, quando o Sr. Geraldo Manholer foi 

convocado para tal função. Além do Jardineiro contratado, serão responsáveis pelo 

funcionamento, manutenção e a produção de diversas flores e hortaliças as engenheiras 

agrônomas, o Diretor do Setor de Abastecimento e a estagiária, lotados na Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento.   

Nesse meio tempo, para dar andamento ao projeto, desde janeiro de 2019, tem 

sido elaborado o processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica para aquisição 

de ferramentas, insumos e implementos agrícolas a serem utilizados na Casa de 

Vegetação, porém, diversos foram os obstáculos e a mesma encontra-se ainda em 

desenvolvimento.  

Primeiramente houve a dificuldade na obtenção dos orçamentos referentes a 

todos os itens: as empresas eram contatadas, por e-mail principalmente, no entanto, não 

se obtinham resposta. Foram feitas várias visitas pessoalmente às empresas do município 

e região, as quais alegavam não fornecer orçamentos para a Prefeitura, não participar de 

licitações ou até mesmo ficavam com nosso contato e a listagem de itens, porém não 

respondiam posteriormente. Conseguidos os orçamentos necessários, deparou-se com 

diversos conflitos nas medidas, peso de embalagens e quantidades de sementes que cada 

empresa trabalha o que poderia acarretar em grandes riscos de impugnação. Além disso,  
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há a disparidade no valor dos orçamentos de um mesmo produto, o que tem dificultado 

ainda mais a conclusão do processo, que já chegou a ser analisado diversas vezes pelo 

setor de licitação, no entanto, a cada correção ou substituição de orçamentos, um novo 

detalhe que pode desconvir é encontrado, fazendo com que o processo volte novamente. 

 Desta forma, o termo de referência da licitação em questão está sendo analisado 

cautelosamente mais uma vez pela equipe da Secretaria de Agricultura, visando dar 

andamento ao processo para aquisição dos itens necessários para dar-se continuidade ao 

projeto, os quais estão sendo reduzidos desta vez, na busca de se conseguir tal feito. 

Ainda neste local, será estudada e analisada a viabilidade da construção de uma 

Casa de Vegetação mais simples, com a mão de obra e materiais próprios para produção 

de mudas de frutíferas e árvores nativas, com o objetivo de diversificar a produção de 

frutíferas nas propriedades rurais e reflorestamento em áreas de mananciais e reserva 

legal. 

Sem mais para o momento, renovamos votos de consideração e colocamo-nos à 

disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.                                                

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Osvald Silva 
 



 

 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
18/2020 Data da Licitação 

*16 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

59/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de 

eletrodomésticos, eletroeletrônicos e afins. 

Valor Máximo do edital R$ 1.300.394,64 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Visa garantir a aquisição de equipamentos eletrônicos e ele-

trodomésticos a fim de serem utilizados nas dependências 

administrativas das secretarias municipais, escolas e creches 

e unidades básicas de saúde na prestação de serviços públi-

cos.  

Considerando as atuais condições dos equipamentos exis-

tentes os quais são antigos e em quantidades ineficientes, 

consta que alguns equipamentos têm seu funcionamento 

precário, o que compromete em muito a qualidade no servi-

ço, portanto justificamos a necessidade da aquisição dos 

materiais em epígrafe levando-se em conta a necessidade 

de cada Secretaria por um período de 12 meses. 

 

Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega 

do objeto com a apresentação da respectiva fatura, para 

todos os lotes, mediante depósito em nome da empresa 

vencedora em conta corrente devidamente identificada 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

 

Após o recebimento da nota de empenho, os fornecedores 

terão até 20 dias corridos para entregar os itens licitados 

sem qualquer despesa para o município, tais como: frete, 

seguro, descarga e quaisquer outras despesas inerentes à 

entrega do objeto. Todos os equipamentos deverão ser en-

tregues no Almoxarifado Central, situado na BR 376 – nº 

2727 – Parque Industrial, em horário comercial das 8h. às 

11h. e das 13h. às 16h. 

Fiscal do contrato 

Ailton Franco da Rocha, Thiago Álvaro da Silva, Werner 

Correa Munhê, Marli Souza de Jesus, Luiz Rodrigues Junior, 

Adriano Rodrigues Borges, Alyne da Silva Maragno, Cristiane 

de Toledo Hortelã Pedrone, Josiane Carla Choida, Sergio     

Aparecido Sezani, Wanderleia Alves Martins Medeiros, 

Jessica Geovana de Castro Simões, Giovanna Laraniaga 

Martins e Ester Belo da Silva Escudeiro. 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 10.205,60 (dez mil, duzentos e cinco reais e sessenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 APARELHO DE LASER E CANETA 

INFRAVERMELHO - Descrição: Utilizado para 

auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, 

processos cicatriciais, estimulação na produção 

de colágeno, microcirculação, entre outros 

benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt; laser 

terapêutico de baixa frequência; canetas: 

caneta Laser 660nm - AIGaInP - (Po - 30mW), 

caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), 

caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). 

Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção 

de 10 frequências de modulação. Programas de 

tratamento pré-definidos. 

UNID 4 2.551,40 10.205,60 

 

LOTE 2 - Valor Máximo do Lote: R$ 11.531,80 (onze mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 APARELHO DE SOM - Descrição: Aparelho de 

Micro system com karaokê, entrada para USB e 

para cartão de memória com as seguintes 

características: Entrada USB 1.0/2.0 (fullspeed). 

Entrada para cartão de memória: MMC, SD, 

MS. Rádio AM e FM estéreo com sintonia 

digital. Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-

RW59. 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: 50 w. 

UNID 20 576,59 11.531,80 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 3 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 APARELHO DE TELEFONE FIXO - Descrição: 

com fio, com as especificações: modo de 

discagem tom e pulso; volumes de campainha 3 

níveis; teclas: flash, redil, mute e pause; 

posições de mesa e parede; com bloqueador e 

com chave. 

 

UNID 60 53,00 3.180,00 

 

LOTE 4 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.331,20 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - 

Descrição: LED sinalizador na base (em 

uso/carga), função localizar, funções flash, 

rediscar e mudo, com no mínimo 03 

campainhas diferentes, controle de volume, 

bateria recarregável com duração mínima de 8 

horas em uso, som de tecla, base com plug 

rj11, fonte bivolt automática, garantia do 

fabricante, mínima de 01 ano e manual de 

instruções. 

UNID 70 76,16 5.331,20 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 5 - Valor Máximo do Lote: R$ 4.305,00 (quatro mil, trezentos e cinco reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 APARELHO DVD - especificações mínimas:  

DVD Player com entrada USB, Hdmi, MP3. 

Entrada Usb 2.0 que reproduz no mínimo os 

formatos Wma, Mp3, Jpeg, Mpeg. Saída HDMI. 

Que reproduza no mínimo as mídias: CD, CD-

R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

MP3. Funções Zoom, Proteção de tela. Menu 

com idioma Português (Brasil) Modo Standby, 

Bilvot (automático); deverá conter controle 

remoto, manual do usuário, folheto de garantia, 

cabo de áudio/vídeo, cabo Hdmi e pilha AAA 

que servirá para abastecer o controle remoto. 

UNID 35 123,00 4.305,00 

 

LOTE 6 - Valor Máximo do Lote: R$ 6.986,28 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e 

oito centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO PORTÁTIL COM 

CAPACIDADE DE 9.000BTU/H – Descrição: 

frio, gás R410-A, tensão de 110V, compressor 

rotativo, vazão de ar acima de 315m3/h, com 

controle remoto, painel eletrônico e rodízios. 

Unid 4 1.746,57 6.986,28 

 

LOTE 7 - Valor Máximo do Lote: R$ 29.295,25 (vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais 

e vinte e cinco centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - 

Descrição: Ciclo Frio, 220 V, unidades interna e 

externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de 

ar com movimento automático com controle 

remoto digital, função Sleep (repouso), timer 24 

horas, na cor branca, gabinete em aço 

galvanizado, 01 ano de garantia. 

 

Unid 25 1.171,81 29.295,25 

 

LOTE 8 - Valor Máximo do Lote: R$ 45.129,90 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e 

noventa centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 

Descrição:  Com as seguintes características 

mínimas:  Cor branca,  Quente/frio do tipo Split 

220V, Classificação energética inmetro A, 

Controle remoto sem fio com seleção do modo 

de funcionamento,  Com controle de velocidade 

e oscilação da ventilação, Controle de 

temperatura,  Controle de direção do ar,  

Função timer, função sleep, Função swing, 

função brisa, função turbo, filtro anti-

bactérialavável, desumidificação, proteção anti-

corrosão e suporte/base para instalação.  

Garantia mínima de 1 ano do equipamento.  

Deverão estar inclusos todos os itens para 

instalação. Garantia mínima 12 meses 

Unid 30 1.504,33 45.129,90 

 

LOTE 9 - Valor Máximo do Lote: R$ 44.486,75 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 

seis reais e setenta e cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU´S – 

Descrição:  ciclo quente /frio; classificação do 

inmetro – a; tecnologia do compressor inverter; 

gás refrigerante r410a; filtro anti-bactéria; 

desumidificação; controle remoto; unidade 

evaporadora na cor branca; funções timer, 

sleep e swing; display digital que indica 

temperatura ambiente; vazão mínima de ar 

840m³/h; com instalação padrão de 3 m; 220v; 

cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 

inmetro, com indicação da voltagem; garantia 

mínima de um ano a partir da data da entrega, 

de cobertura integral do equipamento. 

Unid 25 1.779,47 44.486,75 

 

LOTE 10 - Valor Máximo do Lote: R$ 27.144,60 (vinte e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e 

sessenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS - 

Descrição: Ciclo Frio, 220 v, unidades interna e 

externa, vazão de ar 800 m3/hora, defletores de 

ar com movimento automático com controle 

remoto digital, função sleep (repouso), timer 24 

horas, na cor branca, gabinete em aço 

galvanizado, 01 ano de garantia. 

 

Unid 10 2.714,46 27.144,60 

 

LOTE 11 - Valor Máximo do Lote: R$ 27.304,00 (vinte e sete mil, trezentos e quatro reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU´S - 

Descrição: ciclo quente /frio; classificação do 

inmetro – a; tecnologia do compressor inverter; 

Unid 8 3.413,00 27.304,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

gás refrigerante r410a; filtro anti-bactéria; 

desumidificação; controle remoto; unidade 

evaporadora na cor branca; funções timer, 

sleep e swing; display digital que indica 

temperatura ambiente; vazão mínima de ar 

1100m³/h; com instalação padrão de 3 m; 220v; 

cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 

inmetro, com indicação da voltagem; garantia 

mínima de um ano a partir da data da entrega, 

de cobertura integral do equipamento. 

 

LOTE 12 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.596,00 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA - Descrição: 

1400w, 110v, capacidade para até 14 litros de 

líquido e 4,3 litros de pó, Comprimento do fio 5 

m. A Embalagem deve conter:  1 Aspirador de 

Pó e Água - 1400w ;1 Bocal para todos os tipos 

de piso ;1 Bocal para estofados ;1 Bocal para 

cantos e frestas ;2 tubos prolongadores de 

plásticos; Manual de Instruções. 

UNID 10 259,60 2.596,00 

 

LOTE 13 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.548,70 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 

setenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BALANÇA DE BANHEIRO DIGITAL - 

Descrição: Tipo de pesagem/Kg. Característica 

do visor: cristal líquido. Memória aproximada: 

10 usuários. Peso máximo recomendado: (Kg) 

150 Kg; Graduação: 100 GR; Funções: alfere 

taxa de gordura, líquidos, massa muscular, 

massa óssea, AMR e BRM. Alimentação: uma 

bateria de 03 V, medidor de taxa de líquido; 

peso líquido aproximado do produto: (Kg) 1,7 

UNID 45 78,86 3.548,70 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Kg, Dimensões aproximadas do produto (cm) – 

AxLxP 07x29,5x32,5 cm. 

 

 

LOTE 14 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.509,26 (três mil, quinhentos e nove reais e vinte e seis 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM 

CAPACIDADE ENTRE 150 E 200KG - 

Descrição: tipo portátil c/visor digital de cristal 

líquido, sensibilidade de 100g, sistema de tara 

(zeragem), opera a energia elétrica bivolt ou 

bateria, plataforma com borracha antiderrapante 

e alça para transporte. 

Unid 2 1.754,63 3.509,26 

 

LOTE 15 - Valor Máximo do Lote: R$ 4.174,02 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e dois 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BALANÇA INFANTIL DIGITAL - Descrição: 

Características: Capacidade para 15 Kg; 

Divisões de 05 gramas; Pés reguláveis em 

borracha sintética; Concha anatômica em 

polipropileno com medida de 540x290 mm; 

Chave seletória de tensão 110/220 V; Display 

com 05 dígitos; Função da tecla TARA no painel 

frontal; Certificado de aferição pelo INMETRO. 

UNID 6 695,67 4.174,02 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 16 -  Valor Máximo do Lote: R$ 5.812,00 (cinco mil, oitocentos e doze reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL - Descrição: 

Especificação: - Fabricada exclusivamente para 

pesagem de pessoas. – Construída em material 

resistente e de fácil higienização. – Mostrador 

(display) digital com indicadores de peso com no 

mínimo, 5 dígitos. – Capacidade de pesagem de, 

no mínimo, 200 kg. – Graduação (precisão) de 

pesagem de, no máximo, 100 g. – Plataforma 

para apoio dos pés constituídos de material 

antiderrapante e resistente ao uso. – Pés 

reguláveis, revestidos de material antiderrapante. 

– Chave seletora de tensão de 110/220 V. – 

Opcionalmente, a base da balança pode ser 

ampla o suficiente para permitir que a medição 

de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes 

obesos seja feita confortavelmente (plataforma 

com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de 

comprimento). – Opcionalmente, poderá ter 

antropômetro acoplado com escala numérica de, 

no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o 

produto apresente certificação pelo 

IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial). – Equipamento 

acompanhado de estojo exclusivo para proteção 

e transporte. – Equipamento acompanhado de 

manual de instrução em português.  Garantia 

mínima, de 01 ano. 

UNID 4 1.453,00 5.812,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 17 - Valor Máximo do Lote: R$ 1.431,00 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BATEDEIRA DE BOLO - Descrição: 

especificação mínima: doméstica, com 4 

velocidades, potência de 250W, na cor branca, 

pode ser utilizada também de forma portátil. 

Acompanhando 2 Tigelas em plástico com 

capacidade de 2 a 5 litros, um par de batedores 

em aço inox para massas leves. Disponível na 

tensão 110V.  

UNID 10 143,10 1.431,00 

 

LOTE 18 - Valor Máximo do Lote: R$ 50.285,00 (cinquenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20L - Descrição: 

Batedeira planetária industrial, com capacidade 

para 20 litros, fabricada em conformidade com a 

Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

Dimensões e tolerância: Altura: 764mm; 

Comprimento: 517mm; Largura: 374mm; 

Tolerância: +/- 15% Características construtivas: 

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com 

fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço 

inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com 

UNID 10 5.028,50 50.285,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

três níveis de velocidade. Sistema de troca de 

velocidade progressiva com polia variadora. Com 

batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e 

escorregador para ingredientes. Grade de 

segurança que desliga a máquina ao ser 

levantada. Protetor de recipiente que proporciona 

segurança operacional. Temporizador de 15 

minutos. Proteção e velocidade inicial “antiplash. 

Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. 

Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da 

fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. Cordão de 

alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem. Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos. As matérias primas 

utilizadas na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas específicas para 

cada material. Corpo em chapa de aço SAE 1020 

com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 

304. O equipamento e seus componentes devem 

ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perfurantes. 

 

 

LOTE 19 - Valor Máximo do Lote: R$ 37.857,30 (trinta e sete mil, oitocentos e 

cinquenta e sete reais e trinta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L - Descrição: 

Batedeira planetária de aplicação semi industrial, 

com capacidade para 5 litros, fabricada em 

conformidade com a Norma Regulamentadora do 

Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – 

Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos. Dimensões e tolerância Largura: 

240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; 

UNID 15 2.523,82 37.857,30 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Tolerância: +/- 15% Características construtivas 

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com 

fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço 

inox. Cabeçote basculante com trave para 

facilitar a remoção da cuba para higienização. 

Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro 

níveis de velocidade. Movimento planetário. 

Sistema de troca de velocidade progressiva com 

polia variadora. Com batedor para massas leves, 

massas pesadas e batedor globo. Chave 

liga/desliga e chave seletora de velocidade. 

Manipula trava/destrava. Com os seguintes 

acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com 

capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas 

leves  1 batedor plano para massas pesadas; 1 

batedor globo para claras, etc. Frequência: 

50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 

220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos 

e acabamentos As matérias primas utilizadas na 

fabricação do produto devem atender às normas 

técnicas específicas para cada material. Corpo 

em chapa de aço SAE 1020 com pintura em 

epóxi. Cuba em aço inox AISI 304.O 

equipamento e seus componentes devem ser 

isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perfurantes. 

 

 

LOTE 20 - Valor Máximo do Lote: R$ 9.396,00 (nove mil, trezentos e noventa e seis reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE 20 L - 

Descrição: Características Técnicas MÍNIMAS: - 

Sistema de refrigeração por compressor; - 

UNID 20 469,80 9.396,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Tensão de operação: 220 volts, 60 Hz; - Para 

vasilhame de 20 litros; - Torneiras em plástico 

ABS, uma para água gelada e outra para água 

natural; - Recipiente externo, abaixo das 

torneiras, para captar respingos d''água; - 

Reservatório de água em alumínio com pintura 

alimentícia (atóxica) ou aço inoxidável. - 

Gabinete em chapa de aço inoxidável ou plástico 

de engenharia na cor branca ou inox; - 

Termostato para controle de temperatura da 

água gelada; - Equipamento sem a presença de 

quinas vivas e partes cortantes; Certificação do 

INMETRO. Obs.: A licitante deverá indicar marca 

e modelo do produto ofertado, anexando 

catálogo, indicação de endereço eletrônico e/ou 

documentação técnica do fabricante contendo 

todas as especificações técnicas exigidas no 

edital. Referência: LIBELL Master CGA, IBBL 

GFN 2000 ou similares. 

 

LOTE 21 - Valor Máximo do Lote: R$ 46.853,40 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três 

reais e quarenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO 04 TORNEIRAS - Descrição: 

Especificações mínimas: Bebedouro em aço inox 

430, com um filtro interno composto de carvão 

ativado e celulose, com 4 torneiras de latão 

cromado. Sistema funcional com as seguintes 

características: reservatório em aço inox 304, 

com uma boia para regulagem do nível de água; 

unidade condensadora de ¼ HP; isolação 

térmica; termostato interno e tomada de 3 pinos; 

serpentina externa em cobre; gás refrigerante 

R134A, ecologicamente correto. Dimensões 

1,44m de altura; 1,15m de frente; 60cm de 

lateral. Disponível na tensão 110Volts. 

UNID 20 2.342,67 46.853,40 

 



 

 

LOTE 22 - Valor Máximo do Lote: R$ 26.027,40 (vinte e seis mil e vinte e sete reais e quarenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL - 

Descrição: com Filtro para purificação de água, 

com gabinete em Aço Inox dotado de no mínimo 

2 torneiras; com capacidade para 40 a 50 litros e 

tensões de 127 ou 220 volts. 

UNID 20 1.301,37 26.027,40 

 

LOTE 23 - Valor Máximo do Lote: R$ 13.085,00 (treze mil e oitenta e cinco reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO DE MESA COM DUAS 

TORNEIRAS - Descrição: sendo uma para água 

gelada e outra para água natural. Reservatório 

no mínimo 650 ml. Suporta galões de 10 ou 20L. 

Com torneira sem polipropileno, bandeja coletora 

removível que facilita a limpeza e resfria a água 

rapidamente, sistema eletrônico de resfriamento 

através de placas peltier que torna o bebedouro 

mais silencioso e sem vibrações. Voltagem 110 

v. 

UNID 25 523,40 13.085,00 

 

LOTE 24 - Valor Máximo do Lote: R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO DUAS 

COLUNAS: Descrição: Bebedouro elétrico 

conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 

acessível, com capacidade aproximada de 6 

litros por hora (40 pessoas/h) e certificado pelo 

INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 

960mm; Altura parte conjugada: 650mm; 

Largura: 660mm; Profundidade: 291mm; 

Tolerância: +/-10%. Características construtivas: 

Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 

UNID 10 770,00 7.700,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

(0,64mm de espessura), com quebra-jato. 

Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em 

latão cromado de suave acionamento, com 

regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de 

jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em 

haste para copo. Reservatório de água em aço 

inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, 

com  leep  ina (tubulação) em cobre (0,50mm de 

parede) externa, com isolamento em poliestireno 

expandido. Filtro de carvão ativado com vela 

sintetizada. Termostato com controle automático 

de temperatura de 4º a 15ºC. Compressor de 

1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico 

de sistema (desligamento automático em caso 

de superaquecimento do sistema). Dreno para 

limpeza da cuba. Ralo sanfonado que barra o 

mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: 

compatível com todas as regiões brasileiras. 

Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 

pessoas/h). Não possuir cantos vivos, arestas ou 

quaisquer outras saliências cortantes ou 

perfurantes de modo a não causar acidentes. O 

bebedouro deve ser acessível, em conformidade 

à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de 

certificação compulsória, o equipamento deve 

possuir selos INMETRO, comprobatórios de 

conformidade com a legislação vigente, inclusive 

com eficiência bacteriológica APROVADA. O 

gás a ser utilizado no processo de refrigeração 

não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 

conforme protocolo de Montreal de 1987; 

Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, 

Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto 

Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução 

Conama nº 267 de 2000. É desejável e 

preferencial que o gás refrigerante tenha baixo 

índice GWP (“Global Warming Potential” – 

Potencial de Aquecimento Global), conforme o 

Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal 

nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção 

utilizar o gás refrigerante R600a. 55. 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

conectores elétricos compatíveis com a corrente 

de operação, estando de acordo com a 

determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 

de julho de 2000, que determina a 

obrigatoriedade de todos os produtos 

eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão 

de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de1º 

de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no 

cordão de alimentação. Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos. As matérias primas 

utilizadas na fabricação do equipamento devem 

atender às normas técnicas específicas para 

cada material. Todas as soldas utilizadas nos 

componentes em aço inox deverão ser de 

argônio e possuir superfície lisa e homogênea, 

não devendo apresentar pontos cortantes, 

superfícies ásperas ou escórias. Pia, superfícies 

ásperas ou escórias. Pia, gabinete e reservatório 

em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. 

Parafusos e porcas de aço inox. Torneira em 

latão cromado. O equipamento e seus 

componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

 

 

LOTE 25 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.220,70 (cinco mil, duzentos e vinte reais e setenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 BEBEDOURO ELÉTRICO DUAS TORNEIRAS - 

Descrição:  tipo pressão, tipo coluna, com 

especificações mínimas: duas torneiras (uma 

para copo e uma para boca); com regulagem da 

pressão do jato de água; gabinete totalmente em 

aço inoxidável; uma pia em aço inoxidável; 

UNID 10 522,07 5.220,70 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

sistema de filtragem composto de filtro de carvão 

ativado embutido; com controle de temperatura; 

reservatório para água em aço inoxidável; com 

serpentina em cobre; compressor com elemento 

de refrigeração ecológica isenta de CFC; 

dimensões mínimas de 950 mm(altura) x 270 

mm(largura) x 300 mm(profundidade); tensão 

127 volts; o produto deverá estar em 

conformidade com as normas vigentes da ABNT, 

incluindo o novo padrão de plugue e exibir o selo 

do INMETRO; manual de instruções em 

Português. Garantia mínima do fabricante de 1 

ano, com assistência técnica prestada no Estado 

do Paraná. Embalagem com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

Cor: Inox 

 

 

LOTE 26 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.597,04 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e 

quatro centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CAFETEIRA ELÉTRICA - Descrição: 

especificações mínimas: com jarra em aço inox, 

capacidade entre 1,2 e 1,5 litros, potência entre 

800 e 1000W, consumo máximo 1,5 kw/h, peso 

máximo 2,250 kg, frequência 60 hz, comprimento 

do cabo entre 75 e 88cm, tempo máximo de 

preparo - 10 minutos, desligamento automático 

após o preparo do café, filtro articulado 

removível, sistema corta pingos. Disponível na 

tensão 110 Volts. 

UNID 8 699,63 5.597,04 

 



 

 

LOTE 27 - Valor Máximo do Lote: R$ 21.289,50 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - Descrição:  

Especificações mínimas: portátil com bateria 

interna recarregável, duração da bateria de no 

mínimo 8 horas, conexão usb (pendrive), 

conexão sd (cartão de memória), bluetooth, rádio 

Fm, conexão para microfone e instrumentos 

musicais como violão, teclado, deverá 

acompanhar 1 microfone wireless (sem fio), 

entrada auxiliar, controle remoto, potência  600 

WATS RMS, alto-falante mínimo de 12 

polegadas, com rodas e empunhadura retrátil. 

Dimensões (AXLXP) 520x350x 295mm, 

disponível na tensão 110 Volts. 

Unid 18 1.182,75 21.289,50 

 

LOTE 28 - Valor Máximo do Lote: R$ 7.820,60 (sete mil, oitocentos e vinte reais e sessenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL - Descrição: 

Especificações mínimas: 16Mp, recursos e 

funções da câmera: sincronização lenta, Timer 

(Temporizador) auto orientação histograma modo 

slide show, resolução da câmera 16 MP, zoom 

óptico 16x, zoom digital 4x, modo de disparo 

manual, automático, programado, sensor CCD, 

tela convencional, tipo da tela LCD, tamanho da 

tela 3 resolução máxima da imagem 4608x3456, 

formato da imagem JPEG, DCF, DPOF, recursos 

e funções de imagem: estabilizador de imagem, 

detector de face, foto sequência, redutor de olhos 

vermelhos, velocidade de abertura do obturador: 

1/3200 seg. abertura do diafragma f/3.5 - 5.9. 

ISO auto, 100, 1600, formato do vídeo MOV, 

resolução máxima de vídeo HD, cartão de 

memória compatível SD, SDHC, SDXC, 

conectividade Pict Bridge, saída A/V, mini HDMI, 

UNID 5 1.564,12 7.820,60 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

altura 7,1cm, largura 10,8cm profundidade 

4,39cm, alimentação Bateria, memória interna 

70MB; com cartão de memória (8GB); bateria 

recarregável de íons de lítio. 

 

LOTE 29 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.789,60 (cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e 

sessenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W - 

Descrição: Especificações técnicas/ Coletor de 

polpa: 2l Especificações técnicas/ Frequência: 

50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento 

do cabo: 1,2m/ 1,2m. Especificações do design/ 

Suporte e grampos: Alumínio escovado. 

Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço 

inoxidável Especificações do design/ Cores 

disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio 

escovado Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 

Potência do Juicer: 800 W Volume: 0,0380 m³. 

Cor: Alumínio. Tensão: 110V. 

 

UNID 20 289,48 5.789,60 

 

LOTE 30 - Valor Máximo do Lote: R$ 9.389,20 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL - Descrição: 

ESPECIFICAÇÕES: Função Direcionar; 2. 

Função umidificar; 3. Velocidade: Botão com o 

modo: Alta, média e baixa para a ventilação do 

UNID 8 1.173,65 9.389,20 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

seu Climatizador; 4. Botão Liga e Desliga; 5. 

Função Timer: programação para desligamento 

automático do produto. 6. Indicador do nível de 

água do tanque; 7. Tanque de água removível; 8. 

Display digital; 9. Enrola cabo; 10. Medidas entre 

29X66X22cm (LXAXP) e 33X70X26cm (LXAXP); 

11. Peso líquido entre 6,5kg e 7,1kg; 12. 

Capacidade de água no reservatório entre 6,2lt e 

6,7lt; 13. Os filtros dos aparelhos devem ser 

laváveis; 14. Trava de segurança, se o modelo 

tiver rodinha(s); 15. Voltagem de 220 volts ou 

bivolt (NÃO SERÁ ACEITO 

TRANSFORMADOR). Obs: O equipamento 

deverá ser produzido de acordo com as Normas 

de Segurança em vigor. 

 

LOTE 31 - Valor Máximo do Lote: R$ 1.931,35 (um mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e 

cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CILINDRO ELÉTRICO DE INOX - Descrição: 

laminador para sovar e laminar massas de pães, 

cucas e similares. Extrusor para massas e 

bolachas, capacidade 10 kg/h, moedor de carne 

60 kg/h, rolos em aço inox 250 x 60 mm, 

estrutura em aço inox, rolamentos blindados, 

chapinhas para massas anti – aderente, motor 

monofásico: 110v, 1/3 cv, dimensões 

aproximadas: 320 x 560 x 210 mm, peso 

aproximado 180 kg. Garantia de assistência 

técnica local. 

 

UNID 5 386,27 1.931,35 

 

LOTE 32 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.421,88 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta 

e oito centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1  CORRENTES TENS/FES - Utilizado para 

auxiliar no tratamento de disfunções 

neuromusculares através da eletroestimulação. 

Auxilia no tratamento das algias. Equipamento 

com duas correntes TENS e FES; protocolos de 

tratamento pré definidos; canais de ajuste de 

intensidade independentes; tecla que permita 

gerar estímulo manual de contração; 

programação via teclado; painel Frontal LCD; 

timer; bivolt. 

UNID 4 605,47 2.421,88 

 

LOTE 33 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.086,60 (dois mil e oitenta e seis reais e sessenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTADOR MANUAL DE LEGUMES COM 

TRIPÉ CURTO - Descrição: com grade 

quadriculada e afiada com cabo, para mesa - 

especificação mínimas:  com tripé soldado, com 

grade quadriculada e afiada com cabo, tamanho 

grande para mesa. O equipamento deverá ter 

corpo em alumínio fundido, facas e aço inox, 

colunas em aço maciço, duas molas, opções de 

machos e facas de no mínimo entre 8 e 12mm, 

pintura eletrostática. Tipo Cabrita. 

Unid 20 104,33 2.086,60 

 

LOTE 34 - Valor Máximo do Lote: R$ 4.071,20 (quatro mil e setenta e um reais e vinte centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTINA DE AR DE 0,90 M - Descrição: com 

controle remoto, com no mínimo duas opções de 

velocidade, nível de ruído até 55 dB, 60 Hz, 

tensão 220 V. 

Unid 10 407,12 4.071,20 

 

LOTE 35 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.243,30 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta 

centavos). 



 

 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTINA DE AR DE 1,20 M - Descrição: com 

controle remoto, com no mínimo duas opções de 

velocidade, nível de ruído até 55 dB, 60 Hz, 

tensão 220 V. 

Unid 10 524,33 5.243,30 

 

LOTE 36 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.816,20 (cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTINA DE AR DE 1,50 M - Descrição: com 

controle remoto, com no mínimo duas opções de 

velocidade, nível de ruído até 55 dB, 60 Hz, 

tensão 220 V. 

Unid 10 581,62 5.816,20 

 

LOTE 37 - Valor Máximo do Lote: R$ 8.686,30 (oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTINA DE AR DE 1,80 M - Descrição: com 

controle remoto, com no mínimo duas opções de 

velocidade, nível de ruído até 55 dB, 60 Hz, 

tensão 220 V. 

Unid 10 868,63 8.686,30 

 

LOTE 38 - Valor Máximo do Lote: R$ 13.091,60 (treze mil e noventa e um reais e sessenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 CORTINA DE AR DE 2,000 M - Descrição: com 

controle remoto, com no mínimo duas opções 

de velocidade, nível de ruído até 55 dB, 60 Hz, 

tensão 220 V. 

Unid 10 1.309,16 13.091,60 

 



 

 

LOTE 39 - Valor Máximo do Lote: R$ 8.193,40 (oito mil, cento e noventa e três reais e quarenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 ESPREMEDOR/EXTRATOR DE SUCOS 

INDUSTRIAL - Descrição: corpo em aço inox, 

bojo e copo em alumínio polido, capacidade de 

extração mínima 900 ml/minuto, potência 

mínima 1/4 HP, rotação mínima 1750 rpm, 

Voltagem 220v. 

UNID 20 409,67 8.193,40 

 

LOTE 40 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.412,50 (dois mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL - 

Descrição: Especificação mínima: industrial, 

carambola especial para laranja em poliestireno 

(para evitar choques). Com bico em alumínio 

polido, tampa de alumínio e copo em aço inox 

resistente. Acompanha copo plástico com 

capacidade de 500ml e peneira para reter o 

sumo e sementes, potência mínima de 200W. 

Disponível na tensão Bivolt. 

Marca de Referência: Venti-Delta 85-0003-

200w inox. 

UNID 10 241,25 2.412,50 

 

LOTE 41 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.685,08 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e oito 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FOGÃO À GÁS 6 BOCAS, COM ACENDEDOR 

AUTOMÁTICO E FORNO BIVOLT - Descrição: 

especificações mínimas: Fogão a gás elétrico, 

doméstico, 6 bocas, grade antideslizante, com 

acendimento automático, forno autolimpante, 

bivolt, com isolamento térmico, puxador 

UNID 4 671,27 2.685,08 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

anatômico, vidro duplo na porta do forno, 

proteção térmica traseira, tampa de vidro 

temperado, mesa inox sobreposta, com no 

mínimo 4 queimadores normais e dois 

queimadores família, na cor branca, disponível 

na tensão Bivolt. 

 

LOTE 42 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.676,50 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e 

cinquenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO 

LINHA BRANCA - Descrição:  Volume do forno: 

62,3 litros Classificação Energética: Mesa/ 

forno: A/B Mesa: Queimador normal (1,7 kW):3 

Queimador família (2 kW):1 Forno: Queimador 

do forno 2,4 Dimensões aproximadas: 87x 51x 

63 cm (AxLxP) Peso aproximado: 28,4 Kg 

 

UNID 5 535,30 2.676,50 

 

LOTE 43 - Valor Máximo do Lote: R$ 14.474,68 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e quatro 

reais e sessenta e oito centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 

QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE 

CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS 

– Descrição:  - Fogão industrial central de 6 

bocas com forno e torneiras de controle em dois 

lados opostos, fixadas em tubo de alimentação 

(gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito 

de petróleo) ou gás natural, e com queimadores 

UNID 4 3.618,67 14.474,68 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

dotados de dispositivo “supervisor de chama”. 

O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 

queimadores simples sendo 3 queimadores 

duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 

pés em perfil “L” de aço inox e sapatas 

reguláveis constituídas de base metálica e 

ponteira maciça de material polimérico, fixadas 

de modo que o equipamento fique a 

aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 

107x084x083 

 

 

LOTE 44 - Valor Máximo do Lote: R$ 4.626,68 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e 

sessenta e oito centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - Descrição: 

especificações mínimas: de baixa pressão  

40x40, com queimadores duplos, espalhadores, 

base dos queimadores e trempe em ferro 

fundido, medidas 400x400mm, mesa de aço 

perfilado em U de no mínimo 50mm de largura 

e 1mm de espessura, registros de gás com 

manípulos expostos e bem acessíveis para fácil 

manuseio, forno entre 100 e 110 litros, exterior 

com pintura eletrostática e interior com chapa 

isolante térmica, porta dotada de travamento 

mecânico e puxador ergonômico, prateleira 

removível e ajustável, dimensões: 

1,50x0,80x1,15cm (LxAxP), admitida uma 

tolerância de até 5%, montado, na cor branca. 

UNID 4 1.156,67 4.626,68 

 

LOTE 45 - Valor Máximo do Lote: R$ 1.794,15 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e 

quinze centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO 4 

BOCAS - Descrição: queimador duplo médio e 

grelhas de ferro fundido, diâmetro interno 115 

mm, diâmetro externo 230 mm, grelha em ferro 

fundido 40 x 40 cm, perfil 8, tubulação bilateral 

(fogão tipo ilha). Deverá ser fornecido com 

instalação no local de uso e garantia de 

assistência técnica local. 

 

UNID 3 598,05 1.794,15 

 

LOTE 46 - Valor Máximo do Lote: R$ 13.237,52 (treze mil, duzentos e trinta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL GRANDE – 

Descrição: Gás Pedra Refratária confeccionada 

em chapa de aço carbono em pintura epóxi 

resistente à alta temperatura e também em aço 

inox 430. Pedra refratária que armazena o calor 

obtendo maior uniformidade no assado; 

Sistema de abertura total do vidro tipo 

guilhotina com contra peso; Bandeja coletora de 

resíduos em chapa galvanizada super-

resistente; queimadores com sistema de 

gaveta, e aço tubular, com regulador de entrada 

de ar para uma chama mais perfeita; Câmara 

com três trilhos de apoio para regulagem de 

altura das esteiras; Isolamento em lã de vidro; 

Abertura total do vidro; Pés super-resistentes e 

piso em pedra refratária; Termômetro na lateral 

do forno. Medidas: Internas: (AXLXP) 280 x 950 

x 950 mm. Garantia de 01 Ano. 

Unid 8 1.654,69 13.237,52 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 47 - Valor Máximo do Lote: R$ 5.380,30 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e trinta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FORNO ELÉTRICO 44 LITROS FUNÇÃO 

GRILL - Descrição: 110 volts, potência 1750w, 

lâmpada interna de 1x15w, linha branca, 

isolante térmico em fibra cerâmica, dimensões 

internas aproximadas 267x392x425mm, 

dimensões externas aproximadas 

365x577x510mm, peso líquido aproximado: 

11,84 kg, com garantia de assistência técnica 

local. 

 

UNID 10 538,03 5.380,30 

 

LOTE 48 - Valor Máximo do Lote: R$ 12.800,46 (doze mil e oitocentos reais e quarenta e seis 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FRAGMENTADORA DE PAPEL - Descrição: 

Abertura de inserção para papel 270 mm; 

Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC 125 

mm; Nº máximo de folhas (75g) 20 folhas; Tipo 

de fragmentação Tiras de 6 mm – Fragmenta 

clipes e grampos médios; Nível de segurança 

UNID 6 2.133,41 12.800,46 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

P2 Velocidade de fragmentação 9,5 m/min; 

Capacidade de fragmentação 160 Kg/h; 

Acionamento Botão Reversão Manual e no 

botão; Led de indicação Verde – Pronto / 

Vermelho – Lixeira cheia; Potência 300 W; 

Tempo de funcionamento - Contínuo; Nível de 

ruído 62 dB (A); Volume da lixeira 35 litros total; 

Com rodízios; Sensor de segurança; Sensor de 

segurança para lixeira; Sensor de lixeira cheia; 

Sensor de presença de papel; Dimensões 

mínimas (mm) 395 (L) x 290 (P) x 670 (A); Peso 

líquido 28 Kg; Peso bruto 29,25 Kg. 

 

LOTE 49 - Valor Máximo do Lote: R$ 14.203,35 (quatorze mil, duzentos e três reais e trinta e 

cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FRAGMENTADORA DE PAPEL - Descrição: 

corte automático de 300 folhas, partículas como 

clips, CC, CD, capacidade mínima de 40 litros. 

Formato: largura mínima 349mm; Altura mínima 

635mm e Profundidade mínima de 70mm. 

Características técnicas: voltagem 110v; 

Autolimpeza dos cortadores; Automática; 

Capacidade de fragmentação 300 folhas. 

Capacidade mínima do cesto 40 litros. 

Supercorte em partículas. Fragmenta 

manualmente 08 folhas. Fragmenta também 

clipes. Grampos no papel, cartão, CD/DVD. 

Nível de ruído 60DB. Tempo de funcionamento 

18 minutos. Tempo de repouso 40 minutos. 

UNID 3 4.734,45 14.203,35 

 

LOTE 50 - Valor Máximo do Lote: R$ 24.928,95 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais 

e noventa e cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE 

LIQUIDA PARA 305 LITROS - Descrição: pés 

com rodízios, utilização na função refrigerador e 

freezer, dreno frontal, bivolt, número de portas 

01, cor branco especificações mínimas: tampa 

balanceada, fechadura com chave auto 

expulsiva, não contém CFC, puxadores 

ergonômicos, dreno de degelo frontal. 

Disponível nas tensões. 

Unid 15 1.661,93 24.928,95 

 

LOTE 51 - Valor Máximo do Lote: R$ 17.611,98 (dezessete mil, seiscentos e onze reais e noventa 

e oito centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 

TAMPAS - Descrição: linha branca, voltagem 

110 volts, função refrigerador com controle de 

temperatura. Com garantia de assistência 

técnica local. 

 

Unid 6 2.935,33 17.611,98 

 

LOTE 52 - Valor Máximo do Lote: R$ 6.586,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 INFLADOR DE BALÃO (BEXIGA) - Descrição: 

com no mínimo: - 3 bicos com diferentes 

encaixes; Função inflar e desinflar; pode ser 

usado para qualquer produto inflável; funciona 

com energia elétrica. 

UNID 25 263,44 6.586,00 

 

LOTE 53 - Valor Máximo do Lote: R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 LÂMINAS PARA CORTADOR DE LEGUMES 

TIPO CABRITA - Descrição: para substituição 

de lâminas desgastadas do Cortador Manual 

com triplé. 

UNID 20 21,80 436,00 

 

LOTE 54 - Valor Máximo do Lote: R$ 67.424,35 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 

quatro reais e trinta e cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO  

PROFISSIONAL - Descrição: Potência mínima 

de 2000W com motor de indução, pressão de 

no mínimo 2350 libras, vazão de no mínimo 

6L/min, 110 Volts. Possuindo rodas para 

transporte, dispositivo para enrolar a mangueira 

e suporte para os acessórios e cabo elétrico. O 

equipamento deverá conter os seguintes 

acessórios: pistola de alta pressão, ponteira 

para regulagem do jato, ponteira para jato turbo 

e dispositivo para aplicação de detergente. 

Unid 35 1.926,41 67.424,35 

 

LOTE 55 - Valor Máximo do Lote: R$ 9.203,20 (nove mil, duzentos e três reais e vinte centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 LAVADORA TANQUINHO 6 KG - Capacidade:  

Especificação mínima - capacidade mínima 

para 6 kg, sistema de lavagem por turbo 

agitação, cestofixo de plástico, dispenser 

individual, filtro para fiapos, pés reguláveis, 

110V, admitida uma tolerância de até 5%. 

UNID 20 460,16 9.203,20 

 

LOTE 56 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.946,00 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 2 LITROS - 

Descrição: com no mínimo 12 velocidades, 

copo de acrílico, com alça anatômica, 

capacidade mínima da jarra de 2 litros, com 

filtro para frutas, função pulsar e autolimpeza, 

com triturador de gelo, lâminas serrilhadas ( 

acoplados ao copo do liquidificador ), tampa 

com sobre-tampa removível ( para adição de 

ingredientes no liquidificador em operação), 

tampa dosadora ( no centro da tampa). O 

liquidificador deverá somente funcionar com o 

copo devidamente acoplado e base 

antiaderente (para segurança), nas cores 

branca ou preta, potência mínima de 850 W, 

consumo do produto de no máximo 1KW/H por 

hora, tensão de 110V. 

UNID 20 147,30 2.946,00 

 

LOTE 57 - Valor Máximo do Lote: R$ 7.017,70 (sete mil e dezessete reais e setenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 

DE 8L - Descrição: Liquidificador industrial de 8 

litros, fabricado em conformidade com a Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 

Emprego NR12 – Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos. Capacidade Copo 

com capacidade útil de 8 litros. Características 

construtivas Copo removível confeccionado em 

chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, 

com espessura de 1 mm. Flange do copo em 

material plástico injetado, em cor clara. Alças 

em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, 

com bordas rebatidas para o lado interno e 

soldadas em toda extensão de modo a não 

haver retenção de resíduos. Fixação das alças 

ao copo com soldas lisas, uniformes e sem 

frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima 

de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais 

UNID 10 701,77 7.017,70 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

que permitam a limpeza interna. Gabinete do 

motor em aço inox, espessura mínima de chapa 

de 0,6mm, flange superior e ao da base em 

material plástico injetado, em cor clara. 

Dreno do flange posicionado de modo a não 

haver entrada de líquidos no gabinete do motor. 

Sapatas antivibratórias em material aderente. 

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da 

faca e pino elástico de tração da faca em aço 

inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e 

elementos de fixação deve ser removível para 

limpeza, sem a necessidade de utilização de 

ferramentas. Flange de acoplamento do motor, 

pinos de tração e elementos de fixação em aço 

inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para 

pulsar. Motor monofásico de ½ HP. 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. Voltagem do aparelho: 

comutável 110 V/ 220 V por meio chave 

comutadora. Indicação da voltagem na chave 

comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) 

com 1200 mm de comprimento. Matérias-

primas, tratamentos e acabamentos As 

matérias primas utilizadas na fabricação do 

equipamento devem atender às normas 

técnicas específicas para cada material. Copo, 

tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, 

com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B 

do lado interno, conforme padrões ASTM. 

Flange do copo, base e flange do gabinete em 

polipropileno injetado virgem, em cor clara. 

Facas em aço inox AISI 420 temperado. Eixo, 

buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço 

inox AISI 304. Pino elástico de tração da faca 

em aço inox AISI 304. Flange de acoplamento, 

pinos de tração e elementos de fixação em aço 

inox AISI 304. O equipamento e seus 

componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestas cortantes ou elementos perfurantes. 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 58 - Valor Máximo do Lote: R$ 15.828,00 (quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 

DE 8 KG  LINHA BRANCA - Descrição: 

Capacidade de roupa seca: 8Kg Consumo de 

energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) 

Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês 

(110V) / 7.83 kWh/mês (220V) Cor: branca 

Potência: 550.0 W (110/220V) Rotação do 

Motor - Centrifugação: 750 rpm Dimensões 

aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP)  Peso 

aproximado: 40,5Kg. 

 

Unid 12 1.319,00 15.828,00 

 

LOTE 59 - Valor Máximo do Lote: R$ 17.277,37 (dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e 

trinta e sete centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 12KG - Descrição: gabinete em aço 

galvanizado, abertura superior com tampa de 

vidro temperado, cor branca, funções 

lava/enxágua/centrifuga, com dispenser para 

sabão em pó/amaciante/alvejante, pés 

niveladores, eficiência energética classe A, 

contendo mangueira de enchimento e 

Unid 11 1.570,67 17.277,37 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

drenagem. Disponível na tensão 110Volts. 

 

LOTE 60 - Valor Máximo do Lote: R$ 8.673,40 (oito mil, seiscentos e setenta e três reais e 

quarenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MICROONDAS 30 L - LINHA BRANCA – 

Descrição: Forno de microondas Capacidade 

Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do 

produto das dimensões internas da cavidade do 

equipamento. Características construtivas33 

Gabinete monobloco em aço galvanizado 

revestido interna e externamente com pintura 

eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação 

interna. Painel de controle digital com funções 

pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com 

visor central, dotada de puxador e/ou tecla de 

abertura. Dispositivos e travas de segurança. 

Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. 

Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. Plugue e cordão de 

alimentação com certificação INMETRO. 

Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). 

Indicação da voltagem no cordão de 

alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de 

certificação INMETRO. Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos As matérias primas 

utilizadas na fabricação do equipamento devem 

atender às normas técnicas específicas para 

cada material. Todas as partes metálicas 

deverão estar isentas de rebarbas e arestas 

cortantes. Todas as fixações visíveis, 

parafusos, arruelas deverão possuir proteção 

adequada contra corrosão/ oxidação ou serem 

fabricados em aço inox. As dobradiças e 

vedações da porta, bem como partes 

associadas devem ser construídas de modo a 

suportar desgastes em uso normal. 

UNID 20 433,67 8.673,40 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 61 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.798,60 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e 

sessenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MIXER DE ALIMENTOS - Descrição: Mixer de 

alimentos, linha doméstica, com capacidade de 

1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância 

Altura: 430mm Largura: 60mm Profundidade: 

650mm Tolerância: +/- 10% Características 

construtivas Capacidade volumétrica do copo: 1 

litro. Cabo (alça) ergonômico. Lâmina de dupla 

ação, possibilitando cortar na vertical e na 

horizontal. Recipiente para trituração. Tampa e 

lâmina do triturador removíveis. Base 

antirespingos. Botão turbo. Motor de 400W. 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. Matérias primas, 

tratamentos e acabamentos As matérias primas 

utilizadas na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas específicas para 

cada material. Corpo do aparelho construído 

em polipropileno e borracha. 42 Jarra para a 

polpa construída em acrílico SAN. Jarra em 

plástico virgem de 1º uso, atóxico. O produto e 

seus componentes devem ser isentos de 

rebarbas, arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 

UNID 20 139,93 2.798,60 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 62 - Valor Máximo do Lote: R$ 6.545,40 (seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 

Descrição:  Multiprocessador de alimentos, com 

lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 

Capacidade:  Tigela grande: aprox. 2 litros de 

ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 

Características construtivas: Lâminas 

multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 

Tigela extragrande, com capacidade aprox. 

para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de 

massa. Tampa da tigela com bocal largo para 

absorver frutas, legumes e verduras inteiras. 

Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar 

que permita o controle preciso da duração e 

frequência do processamento. Segurança: 

detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 

1,5s. Cabo com armazenamento integrado. 

Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

Motor com potência de 700W. Voltagem: 110V 

e 220V. Dimensionamento e robustez da fiação, 

plugue e conectores elétricos compatíveis com 

a corrente de operação. Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. Os acessórios devem 

combinar com a cor da velocidade; e possibilitar 

a limpeza em lava louças. Acessórios: batedor 

para mistura de massas leves e pesadas  1 

faca de corte em aço inoxidável para carnes, 

legumes e verduras; 2 discos de metal para 

ralar e picar em pedaços finos e médios; 

Unid 20 327,27 6.545,40 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

liquidificador (jarra) com tampa, com 

capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar 

e mexer ingredientes variados; 47 1 disco 

emulsificador para preparar alimentos como 

clara em neve e maionese. Matérias primas, 

tratamentos e acabamentos As matérias primas 

utilizadas na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas específicas para 

cada material. Estrutura, pilão e botão de 

velocidade fabricados em ABS. Disco 

emulsificador fabricado em PP. Pilão interno, 

tigela com tampa e liquidificador fabricados em 

SAN. Discos e lâminas de corte fabricados em 

aço inoxidável. O equipamento e seus 

componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

 

 

LOTE 63 - Valor Máximo do Lote: R$ 29.323,30 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e três reais e 

trinta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 PROJETOR DE IMAGENS WXGA 3LCD - 

Descrição: Tecnologia: 3LCD Método de 

projeção: Frontal / retroprojeção / presa ao teto 

Resolução Nativa: 1280 x 800 (WXGA) 

Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / 

WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ Contraste: 

10.000: 1 Reprodução de Cores: Full Color - 

16,77 milhões de cores Luminosidade: 3000 

ANSI lumens em branco e 3000 ANSI lumens 

em cores Relação de aspecto: 16:10 Lentes: 

Tipo: Óptica/Foco manual ThrowRatio: 1.30-

1.56 Distância de Projeção: 0,9 até 9,07 m 

Unid 10 2.932,33 29.323,30 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Tamanho da Imagem: 33" até 320" Foco: 

Manual Zoom: Zoom digital 1.0 – 1.2 Entradas: 

Interface Ethernet (100 Base TX/10 Base-T), 

Entrada de áudio mini-Jack stereo (2x), Saída 

de áudio mini-jack stereo, Entrada RGB (2x), 

Entrada Vídeo, Entrada para componentes (2x), 

Entrada composta, Entrada HDMI, Saída VGA, 

Entrada VGA (2x), LAN sem fios IEEE 

802.11b/g/n (opcional), RS-232C, USB 2.0 Tipo 

B, USB 2.0 Tipo A. Compatibilidade de Vídeo 

(sinal de entrada): Digital: 

NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-

M/PALN/PAL60/SECAM 

Analógico:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/108

0p - Sistema de Cor: NTSC / PAL / SECAM 

LÂMPADA Tipo: 200 W UHE Vida útil: Modo 

ECO: até 10,000 horas Modo normal: até 5,000 

horas Sistema de Som embutido / Alto falantes: 

Alto falante 5 W Correção de Trapézio: 

Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 

30 ° Controle Remoto: Sim Idiomas do Menu: 

Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / 

Espanhol / Português / Chinês simplificado / 

Chinês Tradicional / Coreano / Russo / Sueco / 

Norueguês / Finlandês / Dinamarquês / Búlgaro 

/ Holandês / Polonês / Húngaro / Tcheco / 

Eslovaco / Romeno / Croata / Esloveno / 

Ucraniano / Catalão / Grego / Turco / Árabe / 

Hebreu / Tailandês / Indonésio / Malaio / 

Vietnamita / Hindi / Persa). Energia Voltagem: 

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz. Consumo: 

284W (modo Normal) / 208W (modo ECO) / 

2,3W (em espera). Itens da embalagem: 1 

Projetor Controle remoto Cabo de alimentação 

Cabo VGA para computador Cabo USB CD 

com documentação do projetor CD com 

software do projetor Tela Retrátil Formato 4:3 

Acabamento Matte White. Área de projeção 

largura 2,00 mts x altura 1,50 mts. Estojo em 

alumínio com pintura eletrostática na cor 

branca. Sistema multiponto de parada. Sistema 

de instalação na parede/teto. Garantia: 12 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

meses de garantia. 

 

 

LOTE 64 - Valor Máximo do Lote: R$ 7.522,50 (sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e 

cinquenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - 

Descrição: Purificador/bebedouro de água 

refrigerado, com selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a 

legislação vigente. Capacidade: 

Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 

litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas. 

Características gerais: Constituído de: Sistema 

de tratamento através de elementos filtrantes 

que removem os particulados da água e o cloro 

livre. Compressor interno com gás refrigerante 

conforme legislação vigente. Botão de 

acionamento automático do tipo fluxo contínuo, 

com regulagem para diferentes níveis de 

temperatura (natural, fresca ou gelada) ou 

torneira. Bica telescópica ou ajustável para 

recipientes de diversos tamanhos. Câmara 

vertical de filtragem e purificação. Corpo em 

aço inox ou aço carbono com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em pintura 

eletrostática a pó. Painel frontal em plástico 

ABS de alta resistência com proteção UV. 

Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 

kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 

03 à 40º C. Componentes para fixação e 

Unid 15 501,50 7.522,50 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

instalação: canopla; conexões cromadas; 

buchas de fixação S8; parafusos; redutor de 

vazão; adaptadores para registro: flexível e 

mangueira. Produto de certificação 

compulsória, o equipamento deve possuir selos 

INMETRO, comprobatórios de conformidade 

com a legislação vigente, inclusive, com 

eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a 

ser utilizado no processo de refrigeração não 

poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 

conforme protocolo de Montreal de 1987; 

Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, 

Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto 

Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução 

Conama nº 267 de 2000. É desejável e 

preferencial que o gás refrigerante tenha baixo 

índice GWP ("Global Warming Potential" - 

Potencial de Aquecimento Global), conforme o 

Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal 

nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção 

utilizar o gás refrigerante "R600a". 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação, estando de acordo com a 

determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 

de julho de 2000, que Determina a 

obrigatoriedade de todos os produtos 

eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão 

de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 

1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem 

no cordão de alimentação. Embalagem e 

rotulação Filmes de proteção nas superfícies 

externas do gabinete de fácil remoção. 

Estruturas em EPS (Isopor) de alta densidade 

com elementos moldados de modo a garantir 

proteção adequada no transporte e 

armazenamento. Rotulagem da embalagem - 

deve constar do lado externo da embalagem, 

rótulos de fácil leitura com identificação do 

fabricante e do fornecedor, indicação de 

voltagem / frequência e orientações sobre 

manuseio, transporte e estocagem. 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 65 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.345,40 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 RÁDIO CD/PENDRIVE/CARTÃO 

MEMÓRIA/ALTA POTÊNCIA - Descrição: Micro 

System com DVD, rádio AM/FM, entrada USB e 

para cartão de memória MMC, SD, MS. Permite 

conectar o micro system na TV e assistir filmes 

DVDs com som de alta potência. Reproduz: 

DVD, DVDR/RW, DVD+R/RW, VCD, SVCD, 

CD, CD-R/RW, MP3 e WMA. Número de 

discos: 01. Tipo de carregador de disco: 

superior. Rádio AM/FM: estéreo - com sintonia 

digital e memória programável. Sintonia digital: 

rádio com sintonia digital que possibilita a busca 

automática e a memorização de estações 

AM/FM estéreo. Modos de reprodução de 

discos: Program, Repeat, Zoom play, GO to, 

Pause e Protetor de tela (funções disponíveis 

na operação como DVD - ligado a uma TV). 

Acompanha controle remoto. 

 

Unid 20 167,27 3.345,40 

 

LOTE 66 - Valor Máximo do Lote: R$ 11.172,70 (onze mil, cento e setenta e dois reais e setenta 

centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 REFRIGERADOR (GELADEIRA DOMÉSTICA) 

DE 1 PORTA (NÃO DUPLEX), COM 

CAPACIDADE DE 230 A 250 LITROS - 

Descrição: na cor branca, com gás refrigerante 

R134ª, sistema de refrigeração estática (não 

frostfree), padrão de eficiência energética 

classe "A"; disponível nas tensões 110 ou 220 

Volts. 

Unid 10 1.117,27 11.172,70 

 

LOTE 67 - Valor Máximo do Lote: R$ 14.695,20 (quatorze mil, seiscentos e noventa e cinco reais 

e vinte centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 REFRIGERADOR (GELADEIRA DOMÉSTICA) 

DE 1 PORTA (NÃO DUPLEX), COM 

CAPACIDADE DE 251 A 280 LITROS - 

Descrição: na cor branca, com gás refrigerante 

R134ª, sistema de refrigeração estática (não 

frostfree), padrão de eficiência energética 

classe "A"; disponível nas tensões 110 ou 220 

Volts. 

Unid 10 1.469,52 14.695,20 

 

LOTE 68 - Valor Máximo do Lote: R$ 14.145,00 (quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais). 

 

Item Descrição Unida

de 

Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 REFRIGERADOR (GELADEIRA DOMÉSTICA) 

DE 2 PORTAS (DUPLEX) COM CAPACIDADE 

DE NO MÍNIMO 410 LITROS - Descrição: na 

cor branca, com gás refrigerante R134ª, 

sistema de refrigeração estática (não frostfree), 

padrão de eficiência energética classe "A"; 

disponível nas tensões 110 ou 220 Volts. 

Unid 5 2.829,00 14.145,00 

 

LOTE 69 - Valor Máximo do Lote: R$ 7.183,80 (sete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta 

centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 RELÓGIO DE PAREDE EM FORMATO 

CIRCULAR - Descrição: com diâmetro mínimo 

de 21cm e espessura aproximada de 3cm; visor 

transparente, mostrador analógico com 12 

algarismos arábicos grandes na cor preta, 

fundo liso na cor branca; ponteiros marcadores 

(horas, minutos, segundos) na cor preta; com 

todo o seu perímetro envolto em moldura com 

acabamento em polipropileno resistente; 

alimentação à pilha AA 1,5v. Pilha inclusa. 

Unid 260 27,63 7.183,80 

 

LOTE 70 - Valor Máximo do Lote: R$580,30 (quinhentos e oitenta reais e trinta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 SANDUICHEIRA 110V – Descrição: 

Antiaderente, Com tampa, Faz 2 sanduíches de 

uma vez; Placas onduladas antiaderentes; Luz 

indicadora de funcionamento; Trava de 

fechamento; Base antiderrapante; Pode ser 

guardado na posição vertical. Voltagem 110V. 

Potência mínima (w) 750W. Garantia do 

fornecedor 12 meses. 

Unid 10 58,03 580,30 

 

LOTE 71 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.532,30 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quan

t. 

Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 SOPRADOR E ASPIRADOR DE FOLHAS 

ELÉTRICO - Descrição: Especificação mínima: 

Soprador/sugador 3300w, soprador e sugador 

de folhas, potência do motor aproximadamente 

3,0 Kw / 3300 Watts. Frequência: 60 Hz. 

Tensão: 110 Volts, capacidade do saco de 

recolhedor: no mínimo 40 Litros, motor de 

indução universal de escovas, com protetor 

térmico. 

Unid 10 353,23 3.532,30 



 

 

 

LOTE 72 - Valor Máximo do Lote: R$ 13.866,00 (treze mil, oitocentos e sessenta e seis reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 SUPORTE PARA MONITOR COM GAVETA – 

Descrição: Suporte para monitor em madeira 

MDF, com 02 gavetas, cor preto, parte inferior 

(base) antiderrapantes; Medidas aproximadas: 

10,7x27x36cm (AxPxL); Fabricado de acordo 

com as Normas NBR; medidas aproximadas 

das gavetas 4,0x24,0x35cm (AxPxL). Garantia 

mínima de 90 dias. 

Unid 200 69,33 13.866,00 

 

LOTE 73 - Valor Máximo do Lote: R$ 15.314,00 (quinze mil, trezentos e quatorze reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 SUPORTE DE MESA PARA MONITOR EM 

POLIESTIRENO - Descrição: que suporte no 

mínimo 40 kg, com 4 níveis de ajuste para 

melhor postura e menos lesões corporais, 

com  pés  desmontáveis. Dimensões Mínimas: 

27 x 33,0 x 5,2 cm, na cor preta. 

UNID 200 76,57 15.314,00 

 

LOTE 74 - Valor Máximo do Lote: R$ 13.584,45 (treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DO TIPO 

TRIPÉ - Descrição: tripé telescópico acoplado 

a tela; tecido Matte White; rolo da tela em tubo 

mecânico não calandrado; tamanho no 

mínimo 2,40 x 1,80 m; 120 polegadas. 

Unid 15 905,63 13.584,45 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

 

 

LOTE 75 - Valor Máximo do Lote: R$ 38.475,50 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 TELEVISOR LCD 32" COM ENTRADA HDTV 

- Descrição: Características: Digital Crystal 

Clear para detalhes profundos e nitidez Tela 

LCD HD com resolução de 1366x768p 28,9 

bilhões de cores. Taxa de contraste dinâmico 

de 26000:1 Incredibe surround Potência de 

áudio de 2x15WRMS. Duas entradas HDMI 

para conexão HD totalmente digital em um 

único cabo. Easy Link: controle fácil da TV e 

dispositivo conectado por HDMI CEC. Entrada 

para PC para usar a TV como monitor de 

computador Conversos TV digital interno 

Dimensões: Altura: 54,40 cm; Largura: 80,90 

cm; Profundidade: 9,20 cm; Peso: 18Kg 

 

Unid 35 1.099,30 38.475,50 

 

LOTE 76 - Valor Máximo do Lote: R$ 3.361,94 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e 

noventa e quatro centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 TELEVISOR LED 42" FULL HD - Descrição: 

potência de áudio 20W RMS, 2 entradas 

Unid 2 1.680,97 3.361,94 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

HDMI, 1 entrada USB 110V, resolução de 

1.920 x 1.080 linhas; conversor de TV digital 

integrado, conexão USB de 03, conexão 

HDMI 2, 01 entrada de vídeo componente, 01 

entrada de áudio e vídeo p2, 01 saída digital 

óptica. 

 

LOTE 77 - Valor Máximo do Lote: R$ 9.947,52 (nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 TELEVISOR LED 48" COM WI-FI EMBUTIDO 

- Descrição: resolução de tela Full HD 1080p 

ou superior, Ti LED, Design Slim integrado, 

tipo download de aplicativos, conexão DLNA; 

idiomas do menu: português e inglês; potência 

mínima de áudio: 10w + 10w; recursos de 

áudio: Surround Virtual, Dolby Digital; Time 

Sleeptimer; manual em português; voltagem 

bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 

HDMI; 2 USB; 1 entrada componente 

(Y/PB/PR); 1 entrada de vídeo composto (AV); 

1 Ethernet (LAN); 1 saída de áudio analógica 

(mini Jack); 1 saída digital óptica; 2 entradas 

de RF (Terrestre/Cabo); base e parafusos de 

fixação, cabo de força padrão ABNT, 

organizador de cabos, manual do usuário em 

português, controle remoto com pilhas, 

garantia de 12 meses. 

 

Unid 4 2.486,88 9.947,52 

 

LOTE 78 - Valor Máximo do Lote: R$ 2.413,34 (dois mil, quatrocentos e treze reais e trinta e 

quatro centavos). 

 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 ULTRA-SOM 1 E 3 MHZ - Descrição: Utilizado 

para auxílio no tratamento de diferentes tipos 

de afecções: traumáticas, reumáticas, 

inflamatórias que afetam o sistema nervoso 

periférico, alterações degenerativas do 

esqueleto, periarterites, etc. Frequências de 

1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de 

tratamento; Tecnologia de operação micro 

controlada; Tela em LCD; Cabeçote com 

dupla face de alumínio; Modo de emissão 

onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso 

com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 

de tempo ON. Repetição de pulso com 100Hz, 

48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de 

tempo ON; intensidade regulada e mesurada 

em W/cm2visualizadas através do painel 

digital; Timer; Saída para terapia combinada; 

Bivolt. 

Unid 2 1.206,67 2.413,34 

 

LOTE 79 - Valor Máximo do Lote: R$ 26.180,00 (vinte e seis mil, cento e oitenta reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 VENTILADOR DE PAREDE - Descrição: 

Oscilação; Fácil limpeza; Silencioso; Suporte 

de parede; Protetor térmico; Baixo consumo 

de energia; Grades altamente resistentes; 

Cortes com encaixe para reforçar a segurança 

no manuseio; Fixação de grades por travas; 

Hélices com design especial para 

proporcionar maior ventilação; não enferrujam. 

Especificações: Ventilador de parede 60 cm; 3 

hélices; Vazão de ar 1,14m3/s; Controle de 

velocidade: Dimmer; Grade aramada com 

pintura eletrostática a pó; possui protetor 

térmico; certificado pelo INMETRO. Potência: 

200 W; Rotação Máxima: 1700 RPM; Tensão: 

Bivolt; Voltagem: 127 v ou 220 v ou bivolt; 

Frequência:  60hz; Classe de Isolação: H 

(180°C); Clima Tropical: T; Diâmetro 

UNID 170 154,00 26.180,00 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

aproximado da grade: 600mm. 

 

 

LOTE 80 - Valor Máximo do Lote: R$ 4.765,14 (quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e 

quatorze centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 VENTILADOR PEDESTAL - Descrição: 

Diâmetro Hélice: mínimo de 50 a 60 cm, 

Características Adicionais: Tipo: industrial, 

Quantidade de Hélices: 4 pás; com 3 tipos de 

velocidades; Coluna fixa; Cor: Preto; Função: 

Ventilar; Grade: Plástico; Tipo de 

acionamento: Controle Rotativo; com 

Oscilação; Inclinação Ajustável; Altura 

Regulável: de no mínimo 1,20 a 1,90 cm; 

RPM: 1.430; Consumo: 210W; tensão: 220V; 

Dimensão: AxLxP: 190x74,8x75 cm; 

Peso:6,585 Kg (todos com variação de + ou - 

5%). 

 

Unid 23 207,18 4.765,14 

 

LOTE 81 - Valor Máximo do Lote: R$ 50.342,61 (cinquenta mil, trezentos e quarenta e 

dois reais e sessenta e um centavos). 

 

COTA DO ITEM EXCLUSIVA P/ ME/EPP/MEI 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 DESKTOP COM TECLADO E MOUSE 

INCLUSOS- Processador Intel Core i5, disco 

rígido 1 TB, RAM 8 GB, DDR 4, Sistema 

Operacional Windows 10 Pro de 64 Bits, em 

português (Brasil), Leitor e Gravador de 

CD/DVD (DVD/-RW 8x), Portas USB, OS/2 

2UAJ 1, saída de linha 1. VGA, HDMI. 

UNID 17 2.961,33 50.342,61 

 

LOTE 82 - Valor Máximo do Lote: R$ 156.950,49 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e 

cinquenta reais e quarenta e nove centavos). 

 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 DESKTOP COM TECLADO E MOUSE 

INCLUSOS- Processador Intel Core i5, disco 

rígido 1 TB, RAM 8 GB, DDR 4, Sistema 

Operacional Windows 10 Pro de 64 Bits, em 

português (Brasil), Leitor e Gravador de 

CD/DVD (DVD/-RW 8x), Portas USB, OS/2 

2UAJ 1, saída de linha 1. VGA, HDMI. 

UNID 53 2.961,33 156.950,49 

 

LOTE 83 - Valor Máximo do Lote: R$ 25.426,70 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais 

e setenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 

Descrição: Impressão frente e verso 

automática função impressora/copia e 

digitaliza. Função digitalizar e copiar ou 

imprimir de ou para Pen Drive. Com porta de 

conexão USB 2.0 e REDE ETHERNET -  

Compatível com Sistema Operacional Mac OS 

X, Windows e Linux -  Itens que deverão 

acompanhar a impressora Cabos de 

Alimentação, CD de instalação com Manual, 

UNID 10 2.542,67 25.426,70 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Guia de Instalação - Voltagem 110 V. 

Impressora de referência BROTHER DCP 

L5652DN ou substituta com igual ou superior 

configuração. 

 

LOTE 84 - Valor Máximo do Lote: R$ 12.597,00 (doze mil, quinhentos e noventa e sete reais). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA 

MULTIFUNCIONAL COLORIDA - Tecnologia 

de jato de tinta de 4 cores (CMYK), Resolução 

Até 5760 x 1440 dpi otimizada em vários tipos 

de papel. 4 Garrafas com tinta. 1 Garrafa com 

tinta Preta: Rende até 4.500 páginas1 3 

Garrafas de tinta colorida (Ciano, Magenta, 

Amarelo) Rendem até 7.500 páginas. 

Velocidade de impressão Máxima Preto 33 

ppm / em cores 15 ppm Normal Preto 10 ISO 

ppm / em cores 5 ISO ppm. Capacidade de 

papel Bandeja de entrada para papel 100 

folhas. Tipos Envelope comum e fotográ¬fico 

para jato de tinta. Scanner Base plana com 

sensor de linhas CIS colorido. Resolução do 

scanner Ótica 1200 dpi. Hardware 1200 x 

2400 dpi Interpolada 9600 x 9600 dpi. Cores 

de 48 bits. Tamanho das cópias 10 x 15 cm 

(4" x 6"), carta, A4 Interface e conectividade 

USB 2.0 de Alta velocidade (compatível com 

USB 1.1), WiFi (802.11 b/g/n). 

Compatibilidade Windows®. Mac®. Linux. 

Garantia de 12 meses. 

Unid 10 1.259,70 12.597,00 

 

LOTE 85 - Valor Máximo do Lote: R$ 25.066,50 (vinte e cinco mil e sessenta e seis reais e 

cinquenta centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 MONITOR DE LED ANTI-REFLEXO DE NO 

MÍNIMO 18,5' WIDE SCREEN -Descrição:  

Deverá possuir ajuste de altura/ giro de 90º / 

inclinação; - Possuir no mínimo entrada VGA; 

- Possuir no mínimo uma entrada digital 

Displayport ou DVI e/ou entrada HDMI; - 

Fonte de alimentação interna com ajustes 

automático de voltagem, suportando as faixas 

de tensão de 115-230v; - Resolução mínima 

1600x900 @60Hz; - Acessórios inclusos: 

Cabo de Alimentação (1,8 m), Cabo RGB (1,8 

m), Cabo DVI (1,8 m), guia de instalação. 

Todos os cabos devem ser compatíveis com a 

placa de vídeo do equipamento. Sendo aceita 

solução através de conectores. 

UNID 50 501,33 25.066,50 

 

LOTE 86 - Valor Máximo do Lote: R$ 15.210,85 (quinze mil, duzentos e dez reais e oitenta e cinco 

centavos). 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

1 NOTEBOOK  CORE I5 8GB 1TB- Descrição: 

Processador: Core i5 7ª geração ou superior, 

3.0 Ghz. Memória RAM: DDR4 2133 MHz. HD 

1TB. Chipset do mesmo fabricante do 

processador. Memória Cache: 6 MB. 

Tamanho da tela 15,6"-. HD LED- Placa de 

Rede: Wireless padrão - 802.11b/g/n. 

Webcam: Webcam HD com resolução de 

1280 x 720. Áudio de alta definição, com dois 

alto-falantes estéreo. Teclado: Português 

padrão ABNT2 e Teclado numérico integrado. 

Mouse: Touchpad. Bateria de 4 células (2500 

mah). Conexões: 1 saída VGA / 2 conexões 

USB 2.0 / 1 conexão USB 3.0 / 1 saída HDM / 

1 leitor de cartão SD Card. / 1 porta de rede 

no padrão RJ-45 Gigabit 10/100/1000. / 1 

entrada para fonte carregadora de bateria. 

Carregador de bateria. 1 porta no padrão 

combo para microfone / fone de ouvido. 

Unid 5 3.042,17 15.210,85 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Valor 

Máx. 

Unit. (R$) 

Valor Máx. 

Total (R$) 

Wireless padrão 802.11. Bluetooth. Softwares 

Inclusos: 01 (uma) licença perpetua do 

Microsoft Windows 10 pro 64 bits, em 

português do Brasil, devidamente pré-

instalado no equipamento. Garantia de 12 

meses. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, com relação ao item a ser 

licitado, seguem as considerações apontadas por esta assessoria que podem ser 

encaminhadas ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Quanto ao descritivo dos itens, verifica-se em alguns deles a necessidade de certificação do 

Inmetro. 

 

Contudo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já suspendeu licitações que continham 

tal exigência, sob a alegação de desrespeito ao artigo 30 da Lei 8.666/1993.  

 

O Tribunal de Contas das União também já se manifestou nesse sentido, conforme o 

Acórdão 545/2014 do Plenário. 

 

Assim, se faz necessário a republicação do edital de licitação, para que sejam sanados os 

vícios encontrados. 

 

 

Mandaguari, 15 de junho de 2020. 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 020/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 15 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 18/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 59/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos e afins. 

Data de abertura: 16 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 







 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
19/2020 Data da Licitação 

*18 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

38/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de parede 

e forre de gesso acartonado. 

Valor Máximo do edital R$ 60.192,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A contratação se faz necessária com o objetivo de realizar 

reformas de reestruturação nos prédios públicos de todas 

secretarias, considerando-se, que o gesso traz muitas 

vantagens uma vez que sua montagem, limpeza, reformas, 

manutenção e reparos acontecem de forma rápida e geram 

pouco entulho, além de ganho de área útil por suas paredes 

serem mais estreitas no sistema de drywall e isola de forma 

aprimorada os sons e ruídos. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos em 15 

(quinze) dias úteis, após a solicitação de entrega/autorização 

de fornecimento, sem qualquer despesa para o município, 

tais como: encargos trabalhistas, previdenciários, seguro, 

alimentação e quaisquer despesas inerentes à execução dos 

serviços, seguindo o cronograma de execução emitido pela 

Secretaria solicitante. 

Os produtos serão entregues conforme a necessidade 

mediante a indicação de local a ser executado emitido pela 

secretaria. 

Todos os itens deverão ser entregues devidamente 

instalados, montados, fixados nos locais indicados sem 

qualquer despesa para o município, seguindo o cronograma 

emitido pela Secretaria solicitante. 

A contratada será o responsável pela retirada do material 

antigo, em caso de substituição, também dará destinação 

final aos mesmos, caso a municipalidade não se interesse 

pelos materiais. 

Fiscal do contrato 

Hugo Leonardo de Magalhães Cavalvante, Thiago Alvaro da 

Silva, José Américo Rodrigues, Ronaldo Déo Silva, Luiz 

Rodrigues Junior, Sergio Aparecido Sezani, Jessica Geovana 

de Castro Simões, Giovanna Laraniaga Martins, Ester Bello 

da Silva Escudeiro 

 



 

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 60.192,00 (sessenta mil, cento e noventa e dois reais). 

 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

PAREDE DE GESSO 

ACARTONADO TIPO DRYWALL 

STANDART – Com isolamento termo 

acústico em lã de vidro c/ espessura 

de 50 mm, com perfil guia de 70 mm, 

perfil montante de 70 mm na vertical 

e a cada 70 cm de espaçamento, 

com fixação sobre perfil guia com 

parafusos. 

As chapas de gesso acartonado 

serão fixadas com parafusos GN 25 

mm e serão com 3 cm de espessura, 

formando uma parede de 10 cm. 

M² 450 81,97 36.886,50 

2 

FORRO DE GESSO ACARTONADO 

TIPO GYPSUM FACE SIMPLES – 

Com junta de dilatação perimétrica e 

estrutura de fixação. 

M² 450 51,79 23.305,50 

 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

O descritivo dos itens fala em parede e forro, mas a forma de execução afirma que os 

produtos devem ser entregues devidamente instalados e exige que o responsável técnico deve 

ser engenheiro civil ou arquiteto, inclusive com emissão de certificado pelo CREA ou CAU. 

 

A Prefeitura Municipal de Mandaguari está contratando o material (paredes e forros de 

gesso) ou o serviço acrescido do material (instalação e paredes e forros de gesso)? No 

caso de ser a segunda opção, é imprescindível a alteração do descritivo do item, para 

que conste a necessidade do fornecimento de mão de obra. Em sendo a primeira opção, 

deve-se alterar o edital para que não haja qualquer menção ao servido fornecido. 

 

Por fim, em relação ao pagamento, esta Câmara assevera a importância da exigência – em 

caso de tratar-se de mão de obra mais material –, por parte da empresa a ser contratada, da 



 

 

apresentação da ART e/ou RRT, conforme já é comumente exigido em serviços de engenharia 

licitados pelo Município. 

 

 

Mandaguari, 16 de junho de 2020. 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 
 



 

 

 

 

Ofício nº 021/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 16 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de análise nº 19/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 38/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de parede e forro de gesso 

acartonado. 

Data de abertura: 18 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 





 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
20/2020 Data da Licitação 

*19 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

33/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de tubos de 

concreto. 

Valor Máximo do edital R$ 510.736,50 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A abertura de licitação para aquisição de Tubos de concreto 

se faz necessária para garantir a manutenção e qualidade no 

funcionamento da rede de águas pluviais do Município.  

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos produtos em até 

05 (cinco) dias, após a solicitação de entrega/autorização de 

fornecimento, sem qualquer despesa para o município, tais 

como: frete, seguro, descarga e quaisquer outras despesas 

inerentes à entrega do objeto. 

A descarga dos tubos ficará por conta da empresa 

vencedora. 

Os produtos serão entregues conforme a necessidade de 

cada um mediante a solicitação de cada secretaria. 

Fiscal do contrato Adriano Valério da Silva e Jonathan Osvald Silva 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 25.602,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e dois reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 
Tubos de Concreto PB 40 X 100 cm 

PS1 
Unid. 600 42,67 25.602,00 

 

LOTE 2 - Valor Máximo do Lote: R$ 71.046,00 (setenta e um mil e quarenta e seis reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 
Tubos de Concreto PB 60 X 100 cm 

PS1 
Unid. 900 78,94 71.046,00 

 

LOTE 3 - Valor Máximo do Lote: R$ 71.344,00 (setenta e um mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 



 

 

1 
Tubos de Concreto PB 80 X 100 cm 

PS1 
Unid. 490 145,60 71.344,00 

 

LOTE 4 - Valor Máximo do Lote: R$ 57.432,50 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e 

dois reais e cinquenta centavos). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 
Tubos de Concreto PB 100 X 100 cm 

PS1 
Unid. 250 229,73 57.432,50 

 

LOTE 5 - Valor Máximo do Lote: R$ 71.328,00 (setenta e um mil, trezentos e vinte e oito 

reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 
Tubos de Concreto PB 120 X 100 cm 

PA1 
Unid. 200 356,64 71.328,00 

 

LOTE 6 - Valor Máximo do Lote: R$ 213,984,00 (duzentos e treze mil, novecentos e oitenta e 

quatro reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 
Tubos de Concreto PB 120 X 100 cm 

PA1 
Unid. 600 356,64 213.984,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constata, aparentemente, nenhuma inconsistência no descritivo do 

item ou no edital e anexos. 

 

Mandaguari, 17 de junho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
21/2020 Data da Licitação 

*22 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

60/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de 

uniformes para o corpo de bombeiros. 

Valor Máximo do edital R$ 18.946,10 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Se faz necessária tendo em vista que diariamente os 

bombeiros se deparam com situações de diversas origens 

como, por exemplo, salvamentos, acidentes, afogamentos, 

estes tipos de ocorrência requerem dos mesmos uma 

atenção especial, inclusive no uso correto dos equipamentos 

e uniformes operacionais disponíveis, que juntos garantem o 

sucesso da operação e preservação da vida do bombeiro. 

Deve haver uma preocupação especial com o uniforme 

operacional, que composto corretamente evitam o contato 

direto da pele do militar com a capa de aproximação, roupa 

utilizada durante o combate a incêndio. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega do produto em até 45 

(quarenta e cinco) dias, após a solicitação de 

entrega/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa 

para o município, tais como: frete, seguro, descarga e 

quaisquer outras despesas inerentes à entrega do objeto. 

Os produtos serão entregues conforme a necessidade, 

mediante a solicitação da Secretaria de Urbanismo, Obras e 

Serviços Públicos. 

Fiscal do contrato Edmar da Matta Ribeiro 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 8.612,70 (oito mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

CAMISA – GANDOLA :Tecido: na 

cor azul marinho, armação Rip Stop, 

composição 67% algodão e 33% 

poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 

g/m2 (+/- 5%); característica de 

Unid. 30 115,00 3.450,00 



 

 

encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, 

trama: 2% +/- 1%. Feitio: Colarinho 

com pé, frente em tecido matelassê, 

vista embutida com 6 a 7 botões, no 

lado esquerdo do peito a 150mm da 

costura no ombro será aplicado a 

logo marca da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, com 

dimensões de 6,5cm x 7cm.  Parte 

das costas em tecido duplo em 

matelassê,  mangas longas com 

reforço no cotovelo, punho com 

aproximadamente 70mm de largura, 

caseado e abotoado; aplicação da 

Bandeira do Estado do Paraná, no 

braço direito, em tecido, na cor 

original, a uma distância de 40mm 

abaixo da costura que divide o 

ombro do braço; aplicação da 

Bandeira do   Município, no braço 

esquerdo, em tecido, na cor original, 

a uma distância de 40mm abaixo da 

costura que divide o ombro do braço; 

a 200mm da costura do ombro no 

lado direito do peito aplicar fita de 

velcro com 25mm de largura e 

120mm de comprimento para 

sobrepor a tarja de identificação. 

Deverá conter ainda tarja refletiva na 

cor cinza, com 50mm de largura, 

com reflexibilidade mínima 130 

candelas/m², com alta resistência a 

sucessivas lavagens, de 20mm x 

200mm, disposta horizontalmente e 

centralizada na frente e nas costas 

entre o quadril e o tórax. Linha: 

poliéster/algodão nº 80, na cor do 

tecido; Entretelas 67% poliéster 33% 

algodão. 

2 

CALÇA MASCULINA: tecido: na cor 

azul marinho, armação Rip Stop, 

composição 67% algodão e 33% 

poliéster (+/- 5%); gramatura de 258 

g/m2 (+/- 5%); característica de 

encolhimento: urdume: 2% +/- 1%, 

Unid. 30 98,63 2.958,90 



 

 

trama: 2% +/- 1%. Feitio: Cós postiço 

entretelado com 4,5cm largura, 

fechamento através de feche 

metálico embutido, 7 passantes 

inseridos na parte inferior do cós, 

Vista embutida com zíper, 2 bolsos 

frontais embutidos com abertura 

oblíqua tipo faca (forro dos bolsos na 

mesma tonalidade da calça), 2 

bolsos laterais (fixados a 35cm 

abaixo da costura da junção do cós, 

adequada conforme o tamanho, 

medindo 18x16cm), com base na 

altura dos joelhos, com prega macho 

ao centro, com portinholas 

proporcionais ao bolso, fechamento 

através de velcro interno em toda a 

sua extensão na cor azul marinho   e 

abertura de 3cm na portinhola da 

perna direita para colocação de 

caneta (no dianteiro), aplicação de 

reforço de 30cm de comprimento no 

mesmo tecido nas pernas dianteiras, 

posicionados a 20cm medidos a 

partir da junção do gancho no 

entrepernas, fixado com costura 

matelada. Costura X, endredom 

entre os dois tecidos, reforço em 

arco no mesmo tecido da calça no 

traseiro, na região que circunda o 

gancho no entrepernas, traseiro com 

palas, 2 bolsos traseiros chapados 

com cantos chanfrados com 

portinholas e fechamento através de 

velcro interno de uma extremidade à 

outra. Costuras: costuras com 

máquina de pregar cós para 

colocação do cós, fechamento das 

ilhargas em fechadeira 2 agulhas 

paralelas, fixação das palas e 

gancho traseiro em fechadeira, 

fechamento do entrepernas em 

interlock bitola mínima 10mm, 

máquina reta 2 agulhas paralelas 

para o pesponto da vista e gancho 



 

 

traseiro, fixação dos bolsos, zíper, 

laterais e traseiros, máquina reta 1 

agulha para bainhas dos bolsos e 

matelassê, travetes nas 

extremidades dos bolsos, final da 

vista, fixação dos passantes e na 

junção dos ganchos por sobre a 

costura de segurança do interlock, 

overlock nas partes desfiantes do 

tecido, pontos por cm: 3,5 a 4,0 em 

todas as costuras e overlock. 

Aviamentos: linha pes/algodão ou 

100% poliéster nº 80 (oitenta), nas 

operações de fechamento, fixação e 

pespontos, linha pes/algodão ou 

100% poliéster nº 120 (cento e vinte) 

no overlock e demais operações, as 

cores das linhas e cadarços dos 

zíperes e velcro deverão estar de 

acordo com a tonalidade do tecido, o 

gancho do fechamento do cós 

deverá ser metálico inoxidável, zíper 

de poliéster ou poliamida. 

3 

CAMISETAS TECIDO: deverá ser 

confeccionado em poliviscose 

vermelha (67% poliester, 33% em 

viscose e fio 30 Modelo: gola 

redonda de ribana de mesmo 

material e cor, meia manga, com 

acabamento em pesponto. (modelo 

tradicional). Costura: deverá ser 

executada dentro dos padrões de 

alta qualidade. O aspecto visual das 

costuras deve ser de alta qualidade e 

excelente acabamento. O produto 

não poderá apresentar desfiamento 

e sobreposição de costuras. No lado 

esquerdo do peito a 150mm da 

costura no ombro será bordado a 

logo marca da Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil com 

dimensões de 6,5cm x7,0cm e nas 

costas a inscrição BOMBEIRO 

COMUNITÁRIO na cor azul marinho. 

Unid. 40 27,63 1.105,20 

4 BONÉ TECIDO: na cor azul marinho, Unid. 20 28,30 566,00 



 

 

armação Rip Stop, composição 67% 

algodão e 33%poliéster (+/- 5%); 

gramatura de 258 g/m2 (+/- 5%); 

característica de encolhimento: 

urdume: 2% +/- 1%, trama: 2% +/- 

1%. Feitio: boné tipo sextavado, 

formado por capa e aba. Copa 

formada por 6 partes, sendo que a 

frontal tem o formato de semicírculo, 

aba tipo bico de pato, com os cantos 

arredondados, alma de polietileno 

revestida com o mesmo tecido, botão 

forrado no mesmo tecido, colocado 

na junção das seis partes da copa. 

Ajustador em velcro na parte 

traseira, confeccionado em tecido 

misto de poliéster e algodão, com 

trama tipo Rip Stop, com aplicação 

de bordado eletrônico da logo marca 

da Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil, na face anterior em três 

cores laranja branco e verde, nas 

dimensões de 5cm x 5,5cm. 

Forração interna fixada ao tecido. 

Boné na cor azul marinho. 

Aviamentos: Linha: poliéster/algodão 

nº 80, na cor do tecido; Entretelas 

67% poliéster 33% algodão. 

5 

CINTO CONFECCIONADO EM 

NYLON  - na  cor  vermelha  com  

3,5cm  de  largura,  fivela metálica, 

com duas garras lisa, niquelada e 

ponteira em metal. Descrição da 

fivela: fivela para cinto de nylon 

trançado 34mm de largura e 3mm de 

espessura, fixação da fivela ao cinto 

através de garra basculante com 6 

(seis) ou 7 (sete) dentes; regulagem 

da fivela, através de rolete 

recartilhado, por estrangulamento da 

fita, terminal do cinto, ponteira com 

garras, fixação através de pressão; 

Visual: fivela niquelada lisa, 

acabamento superficial, flash de ouro 

(camada 0,008 mícron), material: 

Unid. 20 26,63 532,60 



 

 

chapa latão 22 (0,71mm); normas 

ASTM B36 ou NBR 6186; Rolete: 

material latão, fio máquina, liga 270 

arame 3,17mm de  diâmetro, cabeça 

6mm de diâmetro, tipo lentilha, com 

sua espessura de 3,5cm; pintura por 

resina epóxi com pigmentação, peso 

da fivela e ponteira: 0,026 KG. 

 

LOTE 2 - Valor Máximo do Lote: R$ 10.333,40 (dez mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta 

centavos). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

BOTA TÁTICA (Altura -bota abaixo 

do joelho) confeccionada em couro 

bovino tipo nobuck idrofugado, couro 

sem marcas isenta de cortes, furos, 

cicatrizes, bem como sinais de 

parasitas, ou seja, carrapatos, 

bernes e outros defeitos provocados 

por riscos de cerca, chifradas, 

marcas de fogo, etc., espessura 

entre 2,1 mm e 2,3 mm Colarinho 

acolchoado (3 gomos) revestido em 

couro tipo napa vestuário com 

espessura entre 0,9 a 1,1 mm, com 

enchimento em espuma PU. 

Lingueta em sistema fole sendo 

também em napa vestuário com 

espessura entre 0,9 a 1,1mm, 

acolchoada em espuma PU para 

melhor conforto. Forração 100% 

impermeável em micro filamentos de 

poliéster/poliamida para melhor 

transpiração, revestida em 

membrana impermeável em formato 

de bootie com costuras de vedação 

seladas por fita termo ativada. 

Fechamento frontal por atacadores 

em trama em poliamida com cabo 

duplo de poliéster, na cor preta, com 

ponteiras em acetato ou resinada, 

comprimida ou plastificada, Linhas 

de passadores (5 linhas), ganchos (3 

Unid. 20 516,67 10.333,40 



 

 

linhas) e travadores (1 linhas) em 

Polímero/Nylon fixados através de 

rebites. Biqueira e contraforte 

confeccionado em material 

termoplástico de alta durabilidade e 

resistência, constituído por uma 

lâmina de resina polimérica, 

contendo adesivos granulados 

ativados por calor e pressão, 

reforçada por uma tela de poliéster. 

Proteção sobreposta nos bicos em 

borracha nitrílica com espessura de 

1,5 mm e bordas com redução de 

espessura para 0,5 mm fixada no 

cabedal através de vulcanização a 

frio com adesivo em camadas, sem 

costuras na fixação. Solado 

composto em bi-componente de 

borracha ultragrip para melhor 

aderência e desempenho, canais 

para fluxo continuo da água e sulcos 

para saída de lama para permitir boa 

aderência em superfícies molhadas, 

com plataforma de tecnologia 

estabilizadora composta em EVA 

para melhor conforto ao caminhar. 

Palmilha de montagem 

confeccionada em material sintético 

de alta resistência, espessura média 

2 mm, e que não tem suas 

características afetadas pela 

umidade. Estabilizador de flexão 

para controle das propriedades do 

movimento de caminhar, correr e 

agachar composto com base em 

ABS (acrilonitrila-butadieno-estireno) 

com resistência térmica, mecânica, 

de mobilidade e rigidez, espessura 

de 2 mm, formato anatômico para 

maior desempenho. Palmilha de 

conforto moldada em poliuretano 

com tratamento bactericida, com 

formato anatômico no sistema 

regular fit (ajuste ao pé) para melhor 

absorção de impacto e distribuição 



 

 

do peso no caminhar com espessura 

de 9mm no salto, 12 mm no 

enfranque e 6 mm na planta. 

Revestida com tecido poliéster com 

tratamento bactericida integral que 

inibe a proliferação da sudorese 

excessiva e fungos. Marca pré-

aprovada: Guartelá. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constata, aparentemente, nenhuma inconsistência no descritivo do 

item ou no edital e anexos. 

 

Mandaguari, 17 de junho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
22/2020 Data da Licitação 

*22 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 
Leilão 01/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Venda de Bens Inservíveis, pertencentes ao patrimônio do 

Município de Mandaguari. 

Valor Mínimo do edital R$ 15.150,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

O presente Leilão Público tem por finalidade obter propostas 

para a venda de bens inservíveis e sucatas da Administração 

Pública Municipal, em conformidade com os descritivos e 

quantitativos contidos nas tabelas acima. 

Tal procedimento é indispensável para o Município de 

Mandaguari, pois ao adquirir bens permanentes (móveis, 

equipamentos, veículos, etc.) que são utilizados no 

desenvolvimento de suas atividades e/ou na prestação de 

serviços públicos a sociedade, com o decurso do tempo, os 

mesmos podem se tornar inúteis ao órgão possuidor, 

tornando se “inservíveis”, denominação genérica atribuída 

aos bens ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou 

irrecuperáveis, ocasionando prejuízos, despesas e diversos 

tipos de incômodos. A venda dos referidos bens, resultará 

em uma melhor forma de aplicação destes recursos, em 

benefício da comunidade.  

Por não servirem mais à finalidade para a qual foram 

adquiridos, não há motivo para que tais bens permaneçam 

integrados ao Patrimônio do Município, devendo, portanto, 

ser retirados do mesmo, isto é, realizar o desfazimento 

desses bens. 

 

Forma de Pagamento 

Os bens serão vendidos à vista, no estado físico e no local 

em que se encontram. 

Os arrematantes terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da assinatura do termo de arrematação para efetuar o 

pagamento do lote arrematado. 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

Não cabe ao Presidente da Comissão de Avaliação, nem a 

Prefeitura do Município de Mandaguari, através da Secretaria 

de Planejamento, Finanças e Gestão, nem a qualquer outro 

que não seja o arrematante, quaisquer responsabilidades de 

conservação, funcionamento e transferência dos mesmos, 

assim como os arrematantes deverão providenciar em tempo 

hábil contido neste Termo de Referência, a retirada dos bens 

arrematados. 

Os bens e/ou sucatas serão liberados para retirada após o 



 

 

prazo de 03 (três) dias úteis, do efetivo pagamento, sendo 

que a retirada deverá ocorrer impreterivelmente no prazo 

máximo de até 20 (vinte) dias, após a presente liberação. 

Será de total responsabilidade do arrematante, quanto às 

pendências e regularização da situação dos mesmos, como 

seguro obrigatório, licenciamento e quaisquer outros ônus e 

encargos.   

Em relação aos Lotes 01 (hum) e 07 (sete), o arrematante 

deverá retirar a totalidade das sucatas arrematadas, ainda 

que de forma parcelada.  

Fiscal do contrato Osni Rodrigues 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Mínimo do Lote: R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) Kombi cor branca, ano 

2001, sem motor, sem bancos. 

Veículo baixado no Detran – sucata 

 

01 (hum) Kombi cor branca, ano 

1993, sem motor, sem bancos. 

Veículo baixado no Detran – sucata 

 

01 (hum) Iveco Fiat/Daily, cor 

branca, ano 2002, sem motor. 

Veículo baixado no Detran - sucata 

Unid. 1 500,00 500,00 

 

LOTE 2 - Valor Mínimo do Lote: R$ 600,00 (seiscentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) veículo caminhão 

Mercedes Benz l 1113, cor azul, ano 

1972, sem motor. Veículo baixado no 

Detran – sucata 

 

01 (hum) veículo caminhão 

basculante Ford/F 14000 HD, cor 

branca, ano 1996, sem motor, cabine 

avariada. Veículo baixado no Detran 

- sucata 

Unid. 1 600,00 600,00 

 



 

 

LOTE 3 - Valor Mínimo do Lote: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (um) veículo GM/Blazer DLX, ano 

1999/2000, cor azul, combustível 

gasolina, motor avariado – placa 

CXV – 9832. 

Unid. 1 2.000,00 2.000,00 

 

LOTE 4 - Valor Mínimo do Lote: R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) veículo ônibus Caio/Alpha, 

cor branca, ano 1998, motor fundido, 

desmontado, faltando peças, sem 

elevador, com câmbio e diferencial. 

Placa CDL-7399 

Unid. 1 1.800,00 1.800,00 

 

LOTE 5 - Valor Mínimo do Lote: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) veículo ônibus Mercedes 

Benz 1113, cor branca, ano 1983, 

placa ADP 2861, motor ruim. 

 

01 (hum) veículo Fiat/Brava SX, cor 

prata, ano 2001, placa AAK – 1846 – 

motor regular. 

Unid. 1 2.500,00 2.500,00 

 

LOTE 6 - Valor Mínimo do Lote: R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) veículo Iveco Fiat Daily, cor 

branca, placa JZN – 9905 – ano 

2002 - motor fundido. 

 

01 (hum) veículo VW/Parati/MI, cor 

branca, ano 1997, placa AGX – 

7947, motor regular. 

Unid. 1 1.850,00 1.850,00 

 

LOTE 7 - Valor Mínimo do Lote: R$ 900,00 (novecentos reais). 

 



 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) Kombi cor branca, ano 

2001, sem motor, sem bancos. 

Veículo baixado no Detran – sucata 

 

01 (hum) veículo ônibus M. Benz/OF 

1318 – ano 1992, cor branca, sem 

motor. Veículo baixado no Detran – 

sucata 

Unid. 1 900,00 900,00 

 

LOTE 8 - Valor Mínimo do Lote: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

Diversas ferragens de estruturas 

metálicas – aproximadamente 04 

toneladas. 

Unid. 1 1.200,00 1.200,00 

 

LOTE 9 - Valor Mínimo do Lote: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (uma) Motoniveladora Huber 

Warco HWB 165, ano de fabricação 

1985 – estado de conservação: ruim 

 

Diversas peças de uma esteira D-7-

D/Fiat Allis. Sucata. 

Unid. 1 2.800,00 2.800,00 

 

LOTE 10 - Valor Mínimo do Lote: R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

1 

01 (hum) veículo Fiat/Uno Eletronic, 

ano 1993/1994, cor cinza, motor 

avariado – placa AED – 8063 

Unid. 1 1.000,00 1.000,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 

Primeiramente, verificou-se que nas tabelas dos descritivos dos Lotes a expressão “Valor 

Máximo”, quando acredita-se que deveria ser “Valor Mínimo”, uma vez que o objetivo de um 



 

 

leilão é aumentar os preços conforme as ofertas dos interessados. Assim, é importante a 

republicação do edital para que seja consertado o erro material acima. 

 

Quanto aos valores mínimos estipulados, como se deu a avaliação dos bens? Favor 

encaminhar à este Poder Legislativo o nome dos membros da comissão de avaliação e a ata da 

avaliação realizada. 

 

No tocante aos bens leiloados, especificadamente, questiona-se: 

 

Quando os bens que serão leiloados deixaram de ser utilizados pelo Município de 

Mandaguari? 

 

No tocante aos veículos dos Lotes 01, 02 e 07, quando foi feita a baixa junto ao Detran? 

 

Já no que tange aos veículos dos lotes 03, 04, 05, 06, 09 e 10 que não consta a informação 

de baixa junto ao Detran, como serão feitas as transferências? 

 

Quanto às condições de retirada dos bens, o Termo de Referência diz, especificadamente 

que os itens dos Lotes 01 e 07 podem ser retirados de forma parcelada, desde que respeitado o 

prazo máximo de 20 dias. Contudo, em que pese a natureza similar do Lote 02, este não foi 

incluído nesta possibilidade. Qual a razão para isso? 

 

Por fim, ao tratar da visita técnica, o edital afirma que esta deve ocorrer em até três dais úteis 

antes da abertura do edital. Quais as razões e os fundamentos legais para tal estipulação? 

 

Mandaguari, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



 

 

 

 

Ofício nº 022/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 18 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 22/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Leilão 01/2020 

Objeto: Venda de bens inservíveis, pertencentes ao patrimônio do Município de 

Mandaguari. 

Data de abertura: 22 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 











 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
23/2020 Data da Licitação 

*23 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

61/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

 

Objeto da Licitação 

Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de materiais 

e insumos hospitalares. 

Valor Máximo do edital R$ 1.177.843,94 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

Esses produtos serão destinados a atender aos pacientes 

que procuram atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, 

Farmácia Básica Municipal, Pronto Atendimento Municipal –

PAM, Vigilância Sanitária, Centro de Especialidades 

Odontológicas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 

SAMU, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, Saúde 

Bucal e Laboratório Municipal. 

Nesta mesma esteira, este processo também visa atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 

com o intuito de fornecer materiais para serem utilizados no 

Centro de Bem Estar Animal de Mandaguari. 

 

Forma de Pagamento 

Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo 

de em até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo 

do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega dos Materiais ou 

Equipamentos em até 10 (dez) dias após a solicitação de 

entrega/autorização de fornecimento, sem qualquer despesa 

para o município. 

Os materiais/insumos solicitados deverão ser entregues na 

Farmácia Municipal localizada no endereço Rua Jandira 

Telles de Souza, nº 2115-A – Centro - Mandaguari PR. 

Os materiais/insumos solicitados deverão ser entregues no 

Almoxarifado Central, situado na BR 376, nº 2727, ao lado 

Corpo de Bombeiros. 

Fiscal do contrato Josiane Carla Choida e Tayna Miranda Tona 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

Itens conforme Anexo I. 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento 

elaborado por esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da 

Presidência da Câmara: 

 



 

 

 Na justificativa contida no termo de referência é consignado que o presente processo “tam-

bém visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, com o 

intuito de fornecer materiais para serem utilizados no Centro de Bem Estar Animal de 

Mandaguari”. Considerando que no ano passado (Ofício 77/2019 encaminhado à este Poder 

Público), houve a mesma justificativa, inclusive com a listagem de quais medicamentos e insu-

mos teriam esta destinação, este Poder Legislativo requer a indicação de – dentre aqueles pro-

dutos licitados no último ano – quais foram efetivamente usados no Centro de Bem Estar Ani-

mal e em quais quantidades; ainda, solicita a listagem dos lotes que serão eventualmente utili-

zados, nesta licitação, no Centro de Bem Estar Animal. 

 

 No que tange ao descritivo dos itens a serem licitados é necessário ressalvar que existem 

itens que possuem omissões no teor do descritivo que podem comprometer a futura aquisição 

do objeto licitado, devendo o Município observar os questionamentos ora apontados e deliberar 

sobre a possível retificação/complementação necessária e eventual revogação destes: 

 
 

Lote 144: “Saco plástico lixo, capacidade:100 l, cor: branco leitoso, largura:75 cm, 

altura:105 cm, aplicação: hospitalar, material: resina termoplástica”. A Secretaria de Saúde 

pretende adquirir 500 (quinhentas) unidades, que perfazem a quantia de R$ 14.400,00 

(quatorze mil e quatrocentos reais). Em que pese a relevância do produto, não foi especificada 

a micra mínima aceitável, o que por si só compromete toda a aquisição, uma vez que tal 

característica determina a qualidade final de forma determinante. No lote seguinte tal 

característica foi prevista o que infelizmente não ocorreu no item em análise. 

 

Tivemos, ano passado o mesmo problema que, conforme resposta desta Municipalidade, 

seria solucionado na hora da entrega do produto pela empresa vencedora da licitação 

(conforme imagem abaixo). 

 

 
 

Ocorre que, ainda que no último edital não se tenha especificado a micra mínima aceitável, 



 

 

neste – considerando que o Executivo Municipal já havia sido avisado sobre esta necessidade – 

é imprescindível a republicação do edital, com a alteração do termo de referência, em especial 

no que tange ao Lote 144. 

 

Mandaguari, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 



Anexo I 
 

Lote 1 

Valor máximo do lote: r$1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Abaixador língua em madeira tipo espátula, descartável, 

comprimento 14 cm, largura 1,50 cm, espessura 2 mm, 

pacote com 100 unidades (catmat – br0348807) 

Pct 500 3,42 1.710,00 

 

Lote 2 

Valor máximo do lote: r$12.129,00 (doze mil, cento e vinte e nove reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Ácido peracético 0,2% - solução aquosa 

desinfetante/esterelizante - pronta para uso - frasco 

1000ml (catmat – br0348040) 

Unid 300 40,43 12.129,00 

 

Lote 3 

Valor máximo do lote: r$480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Água destilada estéril e apirogênica, sistema fechado 

(água para injeção), ampolas com 10 ml.  (catmat – 

br0352317) 

Unid 3.000 0,16 480,00 

 



Lote 4 

Valor máximo do lote: r$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Água destilada estéril e apirogênica, sistema fechado 

(água para injeção), bolsas ou frascos com 250 ml.  (catmat 

– br0352317) 

Unid 1.000 2,29 2.290,00 

 

Lote 5 

Valor máximo do lote: r$2.274,00 (dois mil, duzentos e setenta e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Água destilada ou deionizada, galão com 5l (catmat – 

br0276839) 

Galão 200 11,37 2.274,00 

 

Lote 6 

Valor máximo do lote: r$506,00 (quinhentos e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Água oxigenada 10 volumes (peróxido de hidrogênio) 

frasco com, no mínimo, 1l. (catmat -  br0277319) 

Frasco 100 5,06 506,00 

 

Lote 7 

Valor máximo do lote: r$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Agulha hipodérmica, aço inoxidável siliconizado, 21 g x 1" 

(25x8), bisel curto trifacetado, conector luer lock em 

plástico, protetor plástico, com sistema segurança segundo 

nr/32, estéril, descartável, embalagem individual. (catmat - 

br0439799) 

Unid 40.000 0,06 2.400,00 

 

Lote 8 

Valor máximo do lote: r$3.000,00 (três mil reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável siliconizado, 

dimensão: 22 g x 1", (25x7) tipo ponta:bisel curto 

trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em 

plástico, tipo fixação:protetor plástico, tipo uso:estéril, 

descartável, embalagem individual (catmat - br0439807) 

Unid 50.000 0,06 3.000,00 

 

Lote 9 

Valor máximo do lote: r$1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Agulha hipodérmica, aço inoxidável siliconizado, 26 g x 

1/2" (13x4,5), bisel curto trifacetado, conector luer lock ou 

slip em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br0439812) 

Unid 20.000 0,06 1.200,00 



 

Lote 10 

Valor máximo do lote: r$7.264,50 (sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Álcool etílico em gel 70% (70ºgl) frasco de, no mínimo, 

1lou 980 gramas. (catmat - br0269943) 

Unid 501 14,50 7.264,50 

 

Lote 11 

Valor máximo do lote: r$6.957,72 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Álcool etílico líquido 70% (70ºgl) frasco de, no mínimo, 1l. 

(catmat - br0269941) 

Unid 1.506 4,62 6.957,72 

 

Lote 12 

Valor máximo do lote: r$12.282,27 (doze mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Algodão hidrófilo em rolo - isento de impurezas, enrolado 

em papel apropriado, não estéril, embalagem individual- 

embalagem com no minimo 500 gramas (catmat - 

br0320817) 

Unid 1.001 12,27 12.282,27 

 

Lote 13 

Valor máximo do lote: r$20.104,02 (vinte mil, cento e quatro reais e dois centavos). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura de crepom, 13 fios cm², medindo 15cm de largura 

com 1,80 metros de comprimento desenrolada em 

repouso, confeccionada com composição de fios mista ou 

100% algodão, com acabamento na lateral sem fios 

soltos, espessura e textura uniforme, apresentando 

elasticidade e maciez adequada a sua 

finalidade,uniformemente enrolada, com 

bordasdevidamente acabadas, isenta de falhas e 

lanugem, não abrasiva, amoldável, aerada, resistente aos 

meios de esterilização, embalada individualmente(catmat 

- br0444365) 

Unid 30.006 0,67 20.104,02 

 

Lote 14 

Valor máximo do lote: r$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura de crepom, 13 fios cm², medindo 20 cm de 

largura com 1,80 metros de comprimento desenrolados 

em repouso, confeccionada com composição de fios 

mista ou 100% algodão, com acabamento na lateral sem 

fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando 

elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, 

uniformemente enrolada, com bordas devidamente 

acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 

Unid 30.000 0,85 25.500,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

amoldável, aerada, resistentes os meios de esterilização, 

embalada individualmente(catmat - br0444371) 

 

Lote 15 

Valor máximo do lote: r$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura de crepom, 13 fios cm², medindo 8 cm de largura 

com 1,80 metros de comprimento desenrolada em 

repouso, confeccionada com composição de fios mista ou 

100% algodão, com acabamento na lateral sem fios 

soltos, espessura e textura uniforme, apresentando 

elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, 

uniformemente enrolada, com bordas devidamente 

acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 

amoldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, 

embalada individualmente, conforme normas abnt nbr 

14.056(catmat - br0444350) 

Unid 10.000 0,42 4.200,00 

 

Lote 16 

Valor máximo do lote: r$10.000,00 (dez mil reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura de crepom, 13 fios cm², medindo 10 cm de 

largura com 1,80 metros de comprimento desenrolados 

em repouso, confeccionada com composição de fios 

mista ou 100% algodão, com acabamento na lateral sem 

fios soltos, espessura e textura uniforme, apresentando 

elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, 

uniformemente enrolada, com bordas devidamente 

acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 

amoldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, 

embalada individualmente, conforme normas abnt nbr 

14.056(catmat - br0444355) 

Unid 20.000 0,50 10.000,00 

 

Lote 17 

Valor máximo do lote: r$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura de crepom, 13 fios cm², medindo 12cm de largura 

com 1,80 metros de comprimento desenrolada em 

repouso, confeccionada com composição de fios mista ou 

100% algodão, com acabamento na lateral sem fios 

soltos, espessura e textura uniforme, apresentando 

elasticidade e maciez adequada a sua finalidade, 

uniformemente enrolada, com bordas devidamente 

acabadas, isenta de falhas e lanugem, não abrasiva, 

amoldável, aerada, resistente aos meios de esterilização, 

Unid 30.000 0,55 16.500,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

embalada individualmente, conforme normas abnt nbr 

14.056 (catmat - br0444362) 

 

Lote 18 

Valor máximo do lote: r$7.480,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura gessada 08cm/2m- secagem ultra rápida (catmat 

– br0444608) 

Unid 400 18,70 7.480,00 

 

Lote 19 

Valor máximo do lote: r$9.960,00 (nove mil, novecentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura gessada 10cm/3m – secagem ultra rapida - 

caixas com 20 unidades (catmat - br0444609) 

Unid 400 24,90 9.960,00 

 

Lote 20 

Valor máximo do lote: r$18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura gessada 15cm/3m – secagem ultra rapida - caixa 

com 20 unidades (catmat - br0444613) 

Unid 500 37,40 18.700,00 

 



Lote 21 

Valor máximo do lote: r$26.760,00 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta reais). 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura gessada 20cm/4m – secagem ultra rapida - caixa 

com 20 unidades (catmat - br0444614) 

Unid 500 53,52 26.760,00 

 

Lote 22 

Valor máximo do lote: r$2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura, tecido algodão, 10 cm, 180 cm, ortopédica, 

hidrófobo, com camada de goma em uma das faces 

(catmat - br0448246) 

Unid 3.000 0,85 2.550,00 

 

Lote 23 

Valor máximo do lote: r$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura, tecido algodão, 15 cm, 180 cm, ortopédica, 

hidrófobo, com camada de goma em uma das 

faces(catmat – br0448249) 

Unid 4.100 0,50 2.050,00 

 

Lote 24 

Valor máximo do lote: r$1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Atadura, tecido algodão, 20 cm, 180 cm, ortopédica, 

hidrófobo, com camada de goma em uma das 

faces(catmat - br0448248) 

Unid 2.000 0,88 1.760,00 

 

Lote 25 

Valor máximo do lote: r$880,00 (oitocentos e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Campo cirurgico fenestrado - sms, dimensão 50 x 50 cm 

– estéril -uso único –embalagem individual (catmat - 

br0437375) 

Unid 200 4,40 880,00 

 

Lote 26 

Valor máximo do lote: r$815,10 (oitocentos e quinze reais e dez centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Campo cirurgico de mesa - sms, dimensão 75 x 100 cm – 

estéril - uso único –embalagem individual (catmat – 

br0440321) 

Unid 110 7,41 815,10 

 

Lote 27 

Valor máximo do lote: r$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, 

descartável, ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, estéril, embalagem individual, nº 10 (catmat 

- br0279765) 

Unid 3.000 0,45 1.350,00 

 

Lote 28 

Valor máximo do lote: r$1.530,00 (um mil, quinhentos e trinta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, 

descartável, ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, estéril, embalagem individual, nº 12 (catmat 

- br0279764) 

Unid 3.000 0,51 1.530,00 

 

Lote 29 

Valor máximo do lote: r$1.020,00 (um mil e vinte reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, 

descartável, ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, estéril, embalagem individual, nº 14 (catmat 

– br0279761) 

Unid 2.000 0,51 1.020,00 

 

Lote 30 



Valor máximo do lote: r$770,00 (setecentos e setenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, 

descartável, ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, estéril, embalagem individual, nº 16 (catmat 

– br0279762) 

Unid 1.000 0,77 770,00 

 

Lote 31 

Valor máximo do lote: r$1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter aspiração traqueal, pvc atóxico flexível, 

descartável, ponta atraumática, orifícios distais 

lateralizados, estéril, embalagem individual, nº 8 (catmat – 

br0279763) 

Unid 2.000 0,68 1.360,00 

 

Lote 32 

Valor máximo do lote: r$2.345,00 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: 

poliuretano radiopaco, vias: mono lúmen, lúmen: 16 gau, 

comprimento: cerca 20 cm, tipo fixação: fixação 

subcutânea, conector: conectores padrão, clamp e tampa, 

Unid 50 46,90 2.345,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

componente: kit introdutor completo, tipo uso:estéril, 

descartável, embalagem individual (catmat – br0437288) 

 

Lote 33 

Valor máximo do lote: r$2.546,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: 

poliuretano radiopaco, vias: mono lúmen, lúmen: 16 gau, 

comprimento: cerca 30 cm, tipo fixação: fixação 

subcutânea, conector: conectores padrão, clamp e tampa, 

componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual (catmat – br0437290) 

Unid 50 50,92 2.546,00 

 

Lote 34 

Valor máximo do lote: r$2.727,00 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais). 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter central, aplicação: venoso, matéria prima: 

poliuretano radiopaco, vias: mono lúmen, lúmen: 19 gau, 

comprimento: cerca 30 cm, tipo fixação: fixação 

subcutânea, conector: conectores padrão, clamp e tampa, 

Unid 30 90,90 2.727,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

componente: kit introdutor completo, tipo uso: estéril, 

descartável, embalagem individual (catmat – br0437576) 

 

Lote 35 

Valor máximo do lote: r$1.388,40 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter central, venoso, poliuretano radiopaco, mono 

lúmen, 22 gau, cerca 20 cm, fixação subcutânea, 

conectores padrão, clamp e tampa, kit introdutor completo, 

estéril, descartável, embalagem individual (catmat – 

br0437287) 

Unid 20 69,42 1.388,40 

 

Lote 36 

Valor máximo do lote: r$890,00 (oitocentos e noventa reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Catéter oxigenoterapia tipo óculos adulto – descartável – 

estéril – embalagem individual – em pvc flexível - 

adaptador para tubo de látex – mínimo 2 metros (catmat -

br0395230) 

Unid 1.000 0,89 890,00 

 

Lote 37 

Valor máximo do lote: r$100,00 (cem reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Catéter oxigenoterapia tipo óculos infantil – descartavel – 

esteril –embadagem individual – em pvc - adaptador para 

tubo de latex – minimo 2 metros (catmat -br0282205) 

Unid 100 1,00 100,00 

 

Lote 38 

Valor máximo do lote: r$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°14 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável e de uso único 

(catmat - br0437175) 

Unid 500 0,89 445,00 

 

Lote 39 

Valor máximo do lote: r$1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°16 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável - uso único (catmat 

- br0437182) 

Unid 2.000 0,78 1.560,00 

 

Lote 40 

Valor máximo do lote: r$1.300,00 (um mil e trezentos reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°18 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável - uso único (catmat 

-br0437177) 

Unid 2.000 0,65 1.300,00 

 

Lote 41 

Valor máximo do lote: r$3.800,00 (três mil e oitocentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°20 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável - uso único (catmat 

- br0437178) 

Unid 5.000 0,76 3.800,00 

 

Lote 42 

Valor máximo do lote: r$5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°22 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável - uso único (catmat 

- br0437179) 

Unid 7.000 0,78 5.460,00 

 

Lote 43 



Valor máximo do lote: r$3.160,00 (três mil, cento e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico estéril n°24 – atóxico - radiopaco - 

aplicação venosa - câmara refluxo c/ filtro - - sistema 

segurança segundo nr/32 - descartável - uso único (catmat 

- br0437180) 

Unid 4.000 0,79 3.160,00 

 

Lote 44 

Valor máximo do lote: r$1.600,00 (um mil e seiscentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 

19 gau, c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão 

c/ tampa, c/ sistema segurança segundo nr/32, estéril, 

descartável, embalagem individual catmat - br0437164) 

Unid 5.000 0,32 1.600,00 

 

Lote 45 

Valor máximo do lote: r$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 

21 gau, c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão 

c/ tampa, c/ adaptador coleta à vácuo, c/ sistema 

segurança segundo nr/32, estéril, descartável, embalagem 

individual (catmat - br0437173) 

Unid 20.000 0,32 6.400,00 



 

Lote 46 

Valor máximo do lote: r$1.708,00 (um mil, setecentos e oito reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 

23 gau, c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão 

c/ tampa, c/ adaptador coleta à vácuo, c/ sistema 

segurança segundo nr/32, estéril, descartável, embalagem 

individual(catmat -br0437174) 

Unid 6.100 0,28 1.708,00 

 

Lote 47 

Valor máximo do lote: r$600,00 (seiscentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 

25 gau, c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão 

c/ tampa, c/ sistema segurança segundo nr/32, estéril, 

descartável, embalagem individual. (catmat - br0437165) 

Unid 2.000 0,30 600,00 

 

Lote 48 

Valor máximo do lote: r$560,00 (quinhentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cateter periférico, venoso, tipo escalpe, agulha aço inox, 

27 gau, c/ asa de fixação, tubo extensor, conector padrão 

Unid 2.000 0,28 560,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

c/ tampa, c/ sistema segurança segundo nr/32, estéril, 

descartável, embalagem individual. (catmat - br0437187) 

 

Lote 49 

Valor máximo do lote: r$20,50 (vinte reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Clamp para cordão umbilical descartável e estéril, pvc 

rígido, embalagem individual. (catmat - br0278705) 

Unid 50 0,41 20,50 

 

Lote 50 

Valor máximo do lote: r$39.840,00 (trinta e nove mil, oitocentos e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cloreto de sódio 0,9%– solução injetável, límpida, estéril e 

apirogênica, sistema fechado  250ml (catmat – br0268236) 

Unid 16.000 2,49 39.840,00 

 

Lote 51 

Valor máximo do lote: r$25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cloreto de sódio 0,9% – solução injetável, límpida, estéril e 

apirogênica, sistema fechado  500ml (catmat – br0268236) 

Unid 10.000 2,59 25.900,00 

 



Lote 52 

Valor máximo do lote: r$65.600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cloreto de sódio, 0,9%  – solução injetável, límpida, estéril 

e apirogênica, sistema fechado  100ml (catmat – 

br0268236) 

Unid 32.000 2,05 65.600,00 

 

Lote 53 

Valor máximo do lote: r$11.190,00 (onze mil, cento e noventa reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Cloreto de sódio, 0,9%  – solução injetável, límpida, estéril 

e apirogênica, sistema fechado 1000ml (catmat – 

br0268236) 

Unid 3.000 3,73 11.190,00 

 

Lote 54 

Valor máximo do lote: r$3.816,68 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Clorexidina digluconato, 0,2%, solução tópica, com no 

mínimo 1 litro(catmat - br0269881) 

Frasco 301 12,68 3.816,68 

 

Lote 55 

Valor máximo do lote: r$5.080,00 (cinco mil e oitenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Coletor de material perfuro-cortante – papelão descartavel- 

com capaxidade para 20 litros (catmat - br0363485) 

Unid 1.000 5,08 5.080,00 

 

Lote 56 

Valor máximo do lote: r$986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Coletor material pérfuro - cortante - papelão descartavel - 

capacidade total 3 litros (catmat – br0363483) 

Unid 501 1,97 986,97 

 

Lote 57 

Valor máximo do lote: r$1.956,00 (um mil, novecentos e cinquenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Coletor material pérfuro-cortante, - papelão – descartavel - 

capacidade total 13 litros (catmat - br0363482) 

Unid 600 3,26 1.956,00 

 

Lote 58 

Valor máximo do lote: r$1.755,00 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Coletor de urina sistema aberto, pvc, conector para sonda 

uretro-vesicais;  pinça corta fluxo; tubo extensor; cordel 

para sustentação ao leito e deambulação do paciente, 

Unid 500 3,51 1.755,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

frasco coletor em pvc translúcido com capacidade para 

cerca de 1000ml em escala graduada. (catmat - 

br0419375) 

 

Lote 59 

Valor máximo do lote: r$14.050,00 (quatorze mil e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Coletor de urina, pvc, sistema fechado, bolsa cerca de 

2000 ml, graduação de 100 em 100 ml, válvula anti-refluxo, 

clamp corta fluxo, filtro hidrofóbico/bacteriológico, conector 

universal, alça de sustentação, membrana 

autocicatrizante, estéril, descartável. (catmat - br0419373) 

Unid 5.000 2,81 14.050,00 

 

Lote 60 

Valor máximo do lote: r$16.296,28 (dezesseis mil, duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Compressa de gaze 7,5x7,5 100% algodão pacote com 

500 unidades 13 fios (catmat - br0269971) 

Unid 1.001 16,28 16.296,28 

 

Lote 61 

Valor máximo do lote: r$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Compressa de gaze estéril, 100% algodão 13 fios, 

7,5x7,5cm (15x30cm aberta), 8 camadas, embalagem com 

10 unidades (catmat – br0269978) 

Unid 120.000 0,48 57.600,00 

 

Lote 62 

Valor máximo do lote: r$10.110,00 (dez mil, cento e dez reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Compressa gaze tipo queijo 100% algodão -tamanho 

90cmx90m - 13 fios por cm2 (catmat – br0272020) 

Unid 300 33,70 10.110,00 

 

Lote 63 

Valor máximo do lote: r$4.896,00 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Compressa hospitalar, cirúrgica, 100% algodão, cerca de 

25 x 30 cm, c/ fio radiopaco, c/ cordão identificador, uso 

único, embalagem individual (catmat – br0438055) 

Unid 5.100 0,96 4.896,00 

 

Lote 64 

Valor máximo do lote: r$1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Compressa hospitalar, cirúrgica, 100% algodão, cerca de 

45 x 50 cm, c/ cordão identificador, uso único (catmat – 

br0443022) 

Unid 1.000 1,28 1.280,00 

 

Lote 65 

Valor máximo do lote: r$1.431,50 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Conjunto drenagem tórax, sistema fechado dupla câmara, 

aplicação: pleural e mediastinal, volume: cerca de 2000 ml, 

graduado, vácuo, controle sucção à seco, 2 tubos em pvc, 

mola antidobra. (catmat – br0284077) 

Unid 50 28,63 1.431,50 

 

Lote 66 

Valor máximo do lote: r$9.080,00 (nove mil e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Detergente enzimático - composição:a base de amilase, 

protease, lipase ,peptidase e celulase -frasco com 1000ml 

(catmat – br 0396158) 

Unid 500 18,16 9.080,00 

 

Lote 67 

Valor máximo do lote: r$5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Eletrodo com gel sólido, adesivo e condutivo de uso 

descartável, para monitorização cardíaca -

eletrocardiograma (catmat – br0461243) 

Unid 15.000 0,35 5.250,00 

 

Lote 68 

Valor máximo do lote: r$11.332,40 (onze mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Eletrodo, tipo: pás adesivas - uso em desfibrilador externo 

automático, característica adicional: conector marca cmos 

drake ref. F7988w/cm (conector preto) - descartável, tipo 

uso: adulto (catmat – br 0453771) 

Unid 20 566,62 11.332,40 

 

Lote 69 

Valor máximo do lote: r$8.698,20 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Eletrodo, tipo: pás adesivas - uso em desfibrilador externo 

automático, característica adicional: conector marca cmos 

drake ref. F7988w/cm (conector preto), descartável, tipo 

uso: infantil (catmat – br 0453772) 

Unid 20 434,91 8.698,20 

 

Lote 70 

Valor máximo do lote: r$8.116,00 (oito mil, cento e dezesseis reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Embalagem p/ esterilização, papel grau cirúrgico, c/ filme 

polímero multilaminado, cerca de 60 g/m2, rolo, 

termosselante, cerca de 10 cm, c/ indicador químico, uso 

único, rolo com 100 metros(catmat – br 0442385) 

Unid 200 40,58 8.116,00 

 

Lote 71 

Valor máximo do lote: r$10.766,00 (dez mil, setecentos e sessenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Embalagem p/ esterilização, papel grau cirúrgico, c/ filme 

polímero multilaminado, cerca de 60 g/m2, rolo, 

termosselante, cerca de 15 cm, c/ indicador químico, uso 

único, rolo com 100 metros(catmat – br 0443438) 

Unid 200 53,83 10.766,00 

 

Lote 72 

Valor máximo do lote: r$13.918,00 (treze mil, novecentos e dezoito reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Embalagem p/ esterilização, papel grau cirúrgico, c/ filme 

polímero multilaminado, cerca de 60 g/m2, rolo, 

termosselante, cerca de 20 cm, c/ indicador químico, uso 

único, rolo com 100 metros(catmat – br 0442384) 

Unid 200 69,59 13.918,00 

 

Lote 73 



Valor máximo do lote: r$17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Embalagem p/ esterilização, papel grau cirúrgico, c/ filme 

polímero multilaminado, cerca de 60 g/m2, rolo, 

termosselante, cerca de 25 cm, c/ indicador químico, uso 

único, rolo com 100 metros(catmat – br 0446031) 

Unid 200 86,50 17.300,00 

 

Lote 74 

Valor máximo do lote: r$4.336,00 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Embalagem p/ esterilização, papel grau cirúrgico, c/ filme 

polímero multilaminado, cerca de 60 g/m2, rolo, 

termosselante, cerca de 5cm, c/ indicador químico, uso 

único, rolo com 100 metros(catmat – br 0443439) 

Unid 200 21,68 4.336,00 

 

Lote 75 

Valor máximo do lote: r$8.900,00 (oito mil e novecentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Equipo para nutrição enteral – pvc cristal – comprimento 

minimo 120cm – estéril – descartável - câmara flexível 

c/filtro ar -  gotejador gota padrão com regulador de fluxo 

- conector p/ sonda escalonado c/ tampa – cor 

azul(catmat – br 0386131) 

Unid 10.000 0,89 8.900,00 



 

Lote 76 

Valor máximo do lote: r$25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara 

flexível c/filtro ar, gota padrão, regulador de fluxo, c/ 

injetor lateral "y", autocicatrizante, luer c/ tampa, estéril, 

descartável (catmat – br 0385209) 

Unid 30.000 0,86 25.800,00 

 

Lote 77 

Valor máximo do lote: r$20.000,00 (vinte mil reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Equipo, de infusão, pvc cristal, mín. 120 cm, câmara 

flexível c/filtro ar, microgotas, regulador de fluxo, luer c/ 

tampa, estéril, descartável (catmat – br 0386129) 

Unid 20.000 1,00 20.000,00 

 

Lote 78 

Valor máximo do lote: r$3.264,00 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Esfigmomanômetro adulto - tamanho grande/obesos 

(circunferência aproximadamente de 30 a 50 cm,) de alta 

precisão, com braçadeira de nylon com manguito em pvc 

e fechamento por velcro, na cor azul marinho ou preto, 

Unid 50 65,28 3.264,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

incluindo: 1 manômetro resistente com medição de 0-

300mmhg; 1 braçadeira; 1 válvula de deflação de metal 

reforçado e 1 pera. Possuir aprovação do inmetro.(catmat 

– br 0435624) 

 

Lote 79 

Valor máximo do lote: r$14.505,00 (quatorze mil, quinhentos e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Esfigmomanômetro adulto (circunferência de 20 a 30 cm, 

aproximadamente) de alta precisão, com braçadeira de 

nylon com manguito em pvc e fechamento por velcro, na 

cor azul marinho ou preta, incluindo: 1 manômetro com 

medição de 0-300mmhg; 1 braçadeira; 1 válvula de 

deflação de metal reforçado e 1 pera com. Possuir 

aprovação do inmetro.(catmat – br 0432468) 

Unid 250 58,02 14.505,00 

 

Lote 80 

Valor máximo do lote: r$2.070,00 (dois mil e setenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Espéculo vaginal pequeno, embalados individualmente, 

não estéril, com parafuso integrado(catmat – br 0336430) 

Unid 3.000 0,69 2.070,00 

 



Lote 81 

Valor máximo do lote: r$6.000,00 (seis mil reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Extensor equipo soro, aplicação: p/ infusão simultânea, 

nas vias:duas vias, material:pvc cristal, comprimento:mín. 

20 cm, tipo pinça:pinça corta fluxo em todas vias, tipo 

conector:conector luer macho e luer fêmea c/ tampa, 

esterilidade:estéril e descartável(catmat – br 0388385) 

Unid 10.000 0,60 6.000,00 

 

Lote 82 

Valor máximo do lote: r$1.458,90 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x 13x18cm - caixa com, no mínimo,  100 

unidades.(catmat – br 0415567) 

Caixa 30 48,63 1.458,90 

 

Lote 83 

Valor máximo do lote: r$3.022,80 (três mil e vinte e dois reais e oitenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x 18x24 cm, caixa com, no mínimo,  100 

unidades.(catmat – br 0415575) 

Caixa 40 75,57 3.022,80 

 

Lote 84 

Valor máximo do lote: r$9.303,00 (nove mil, trezentos e três reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x 24x30 cm, caixa com, no mínimo,100 

unidades.(catmat – br 0415576) 

Caixa 60 155,05 9.303,00 

 

Lote 85 

Valor máximo do lote: r$11.604,00 (onze mil, seiscentos e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x 30x40 cm, caixa com, no mínimo,  100 

unidades(catmat – br 0415577) 

Caixa 60 193,40 11.604,00 

 

Lote 86 

Valor máximo do lote: r$10.015,20 (dez mil e quinze reais e vinte centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x35x35 cm, caixa com, no mínimo,100 

unidades.(catmat – br 0415578) 

Caixa 40 250,38 10.015,20 

 

Lote 87 

Valor máximo do lote: r$14.050,50 (quatorze mil e cinquenta reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Filme para raio-x 35x43 cm, caixa com 100, no mínimo,  

unidades.(catmat – br 0415610) 

Caixa 50 281,01 14.050,50 

 



Lote 88 

Valor máximo do lote: r$1.516,80 (um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura catgut simples “0” cr com agulha 3/8 circulo 

cilíndrica 3,0 cm, fio com comprimento 70cm. (catmat - 

br0281041) 

Unid 480 3,16 1.516,80 

 

Lote 89 

Valor máximo do lote: r$1.209,60 (um mil, duzentos e nove reais e sessenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura catgut simples 2-0 mr com agulha 1/2 circulo 

cilíndrica 3,0 cm, fio com comprimento 70cm. (catmat - 

br0281052) 

Unid 360 3,36 1.209,60 

 

Lote 90 

Valor máximo do lote: r$1.346,40 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura catgut simples 4-0 mc com agulha 1/2 

círculo cilíndrica 2,0 cm, fio com comprimento 70cm. 

(catmat - br0281039) 

Unid 360 3,74 1.346,40 

 

Lote 91 

Valor máximo do lote: r$3.928,30 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura nylon monofilamento preto 3-0 com agulha 

3/8 círculo cortante 2,0cm, fio com comprimento 45cm. 

(catmat - br0281319) 

Unid 2.410 1,63 3.928,30 

 

Lote 92 

Valor máximo do lote: r$2.361,60 (dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura nylon monofilamento preto 4-0 com agulha 

3/8 círculo cortante 2,4cm, fio com comprimento 45cm. 

(catmat - br0281880) 

Unid 1.440 1,64 2.361,60 

 

Lote 93 

Valor máximo do lote: r$1.478,40 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura nylon monofilamento preto 5-0 com agulha 

3/8 círculo cortante 2,0cm, fio com comprimento 45cm. 

(catmat - br0281320) 

Unid 960 1,54 1.478,40 

 

Lote 94 

Valor máximo do lote: r$964,80 (novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fio de sutura nylon monofilamento preto 6-0 com agulha 

3/8 círculo cortante 2,0cm, fio com comprimento 45cm. 

(catmat - br0281321) 

Unid 720 1,34 964,80 

 

Lote 95 

Valor máximo do lote: r$12.765,00 (doze mil, setecentos e sessenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fita cirúrgica (esparadrapo) de algodão, impermeavel, 

rolo de 10mm x 4,5 metros - cor branca/cor da pele. 

(catmat – br0446603) 

Unid 2.553 5,00 12.765,00 

 

Lote 96 

Valor máximo do lote: r$2.010,00 (dois mil e dez reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fita cirurgica microporosa hipoalergenica – tamanho 

25mm x 10m -  tipo micropore(catmat – br0437865) 

Unid 1.000 2,01 2.010,00 

 

Lote 97 

Valor máximo do lote: r$6.420,00 (seis mil, quatrocentos e vinte reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fita cirurgica microporosa hipoalergenica tamanho 50mm 

x 10m - tipo micropore(catmat – br0437867) 

Unid 2.000 3,21 6.420,00 

 

Lote 98 

Valor máximo do lote: r$1.322,00 (um mil, trezentos e vinte e dois reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fixador tubo orotraqueal, (cadarço de algodão), largura 

de 1 cm. (catmat - br0273745) 

Unid 200 6,61 1.322,00 

 

Lote 99 

Valor máximo do lote: r$4.961,10 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e dez centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Fixador radiológico, para processamento automático, 

solução aquosa concentrada para preparo de 38 litros 

(catmat – br 0405631) 

Unid 30 165,37 4.961,10 

 

Lote 100 

Valor máximo do lote: r$705,00 (setecentos e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Gel eletrocondutor incolor de alta condutividade, inodoro, 

não escorre, não gorduroso, isento de sal e álcool. 

Unid 500 1,41 705,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

Transmissão de impulsos elétricos entre a pele do 

paciente e o equipamento de eletrocardiograma e 

ultrassonografia. Frasco com, no mínimo, 100ml (catmat 

– br 0438929) 

 

Lote 101 

Valor máximo do lote: r$183,90 (cento e oitenta e três reais e noventa centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Garrote (faixa elástica), com sistema de trava em plástico, 

tamanho infantil, reutilizável. (catmat - br 0445577) 

Unid 30 6,13 183,90 

 

Lote 102 

Valor máximo do lote: r$514,00 (quinhentos e quatorze reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicerol a 12% (solução de glicerina), apresentação: 

clister, frasco com 500ml. (catmat - br 0269622) 

Frasco 100 5,14 514,00 

 

Lote 103 

Valor máximo do lote: r$2.030,00 (dois mil e trinta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose, 5%, solução injetável, sistema fechado, bolsa ou 

frascos contendo 1000ml. (catmat - br 0270092) 

Unid 500 4,06 2.030,00 

 

Lote 104 

Valor máximo do lote: r$5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose, 5%, solução injetável, sistema fechado, bolsas 

ou frascos contendo 250ml. (catmat - br 0270092) 

Unid 2.000 2,58 5.160,00 

 

Lote 105 

Valor máximo do lote: r$6.000,00 (seis mil reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose, 5%, solução injetável, sistema fechado, bolsas 

ou frascos contendo 500ml. (catmat - br 0270092) 

Unid 2.000 3,00 6.000,00 

 

Lote 106 

Valor máximo do lote: r$340,00 (trezentos e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose 25% - solução injetável, hipertônica, estéril e 

apirogênica - ampola plástica de polietileno transparente 

Unid 1.000 0,34 340,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

de 10 ml – via (i.v.) – uso adulto e pediátrico. (catmat – 

br0267540) 

 

Lote 107 

Valor máximo do lote: r$680,00 (seiscentos e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose 50% - solução injetável, hipertônica, estéril e 

apirogênica - ampolas plásticas de polietileno 

transparentes de 10ml (i.v.) - uso adulto e pediátrico. 

(catmat – br0267541) 

Unid 2.000 0,34 680,00 

 

Lote 108 

Valor máximo do lote: r$2.130,00 (dois mil, cento e trinta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose, associada ao cloreto de sódio, 5% + 0,9%, 

solução injetável, sistema fechado, bolsas ou frascos 

contendo 1000ml. (catmat - br 0366913) 

Unid 500 4,26 2.130,00 

 

Lote 109 

Valor máximo do lote: r$3.300,00 (três mil e trezentos reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Glicose, associada ao cloreto de sódio, 5% + 0,9%, 

solução injetável, sistema fechado, bolsas ou frascos 

contendo 500ml. (catmat - br 0366913) 

Unid 1.000 3,30 3.300,00 

 

Lote 110 

Valor máximo do lote: r$177,00 (cento e setenta e sete reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Hastes flexíveis (cotonetes), base com ranhuras, com 

duas pontas de algodão antigerme. Caixa com, no 

mínimo, 100 unidades. (catmat - br 0293025) 

Caixa 100 1,77 177,00 

 

Lote 111 

Valor máximo do lote: r$8.120,00 (oito mil, cento e vinte reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Hipoclorito de sódio, solução aquosa, teor 1% de cloro 

ativo, frasco contendo, no mínimo, 1l(catmat – br 

0437161) 

Unid 2.000 4,06 8.120,00 

 

Lote 112 

Valor máximo do lote: r$8.000,00 (oito mil reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Indicador biológico, segunda geração, autocontido, 

ampola com meio de cultura, bacillus 

stearothermophillus, resposta em 24 horas, para 

esterilização a vapor (catmat – br 0332349) 

Unid 2.000 4,00 8.000,00 

 

Lote 113 

Valor máximo do lote: r$337,00 (trezentos e trinta e sete reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Indicador químico, classe i, externo, fita adesiva, para 

esterilização a vapor, 1,9cmx30m. (catmat – br 0332343) 

Unid 100 3,37 337,00 

 

Lote 114 

Valor máximo do lote: r$1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Kit micronebulizador, saída para ar comprimido, máscara 

em plástico, infantil, frasco plástico graduado, com tampa, 

volume cerca de 10 ml, extensor em pvc de cerca de 1,5m 

com conectores, esterilizável. (catmat - br 0435417) 

Unid 150 7,90 1.185,00 

 

Lote 115 

Valor máximo do lote: r$20.320,00 (vinte mil, trezentos e vinte reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Lençol toalha descartável 50x70cm de papel (catmat – br 

0312616) 

Unid 2.000 10,16 20.320,00 

 

Lote 116 

Valor máximo do lote: r$2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, borracha sintética, tamanho 7, estéril, sem 

pó, c/ bainha, isenta de látex natural, descartável, 

anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

(catmat – br272779) 

Par 1.000 2,17 2.170,00 

 

Lote 117 

Valor máximo do lote: r$1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 6,50, estéril, 

comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 

antiderrapante, conforme norma abnt c/ abertura 

asséptica (catmat – br 0310176) 

Par 1.500 1,22 1.830,00 

 

Lote 118 

Valor máximo do lote: r$1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7, estéril, 

comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 

antiderrapante, conforme norma abnt c/ abertura 

asséptica(catmat – br 0276342) 

Par 1.500 1,22 1.830,00 

 

Lote 119 

Valor máximo do lote: r$1.710,00 (um mil, setecentos e dez reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 7,50, estéril, 

comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 

antiderrapante, conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

(catmat – br0276341) 

Par 1.500 1,14 1.710,00 

 

Lote 120 

Valor máximo do lote: r$1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8, estéril, 

comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 

Par 1.000 1,16 1.160,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

antiderrapante, conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

(catmat – br0276340) 

 

Lote 121 

Valor máximo do lote: r$1.050,00 (um mil e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva cirúrgica, látex natural, tamanho 8,50, estéril, 

comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó 

bioabsorvível,atóxica, descartável, anatômico, 

antiderrapante, conforme norma abnt c/ abertura asséptica 

(catmat – br0310177) 

Par 1.000 1,05 1.050,00 

 

Lote 122 

Valor máximo do lote: r$45.475,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimentos descartável em látex (m) caixa 

com 100 unidades ambidestras (catmat – br0269893) 

Caixa 2.500 18,19 45.475,00 

 

Lote 123 

Valor máximo do lote: r$40.580,00 (quarenta mil, quinhentos e oitenta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimentos descartável em látex (g) caixa 

com 100 unidades ambidestras (catmat – br0269892) 

Caixa 2.000 20,29 40.580,00 

 

Lote 124 

Valor máximo do lote: r$10.495,00 (dez mil, quatrocentos e noventa e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimentos descartável em látex (ep) caixa 

com 100 unidades ambidestras (catmat – br0269891) 

Caixa 500 20,99 10.495,00 

 

Lote 125 

Valor máximo do lote: r$55.541,57 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimentos descartável em látex (p) caixa 

com 100 unidades ambidestras (catmat – br0269894) 

Caixa 2.503 22,19 55.541,57 

 

Lote 126 

Valor máximo do lote: r$21.100,00 (vinte e um mil e cem reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimento não cirúrgico, nitrile, pequeno, 

sem pó, não esterilizada, sem látex - caixa com 100 

unidades (catmat – br0313654) 

Caixa 1.000 21,10 21.100,00 



 

Lote 127 

Valor máximo do lote: r$24.740,00 (vinte e quatro mil, setecentos e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimento não cirúrgico, nitrile, médio, sem 

pó, não esterilizada, sem látex -  caixa com 100 unidades 

(catmat – br0313653) 

Caixa 1.000 24,74 24.740,00 

 

Lote 128 

Valor máximo do lote: r$21.220,00 (vinte e um mil, duzentos e vinte reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Luva para procedimento não cirúrgico, nitrile, grande, sem 

pó, não esterilizada, sem látex – caixa com 100 unidades 

(catmat – br0313652) 

Caixa 1.000 21,22 21.220,00 

 

Lote 129 

Valor máximo do lote: r$671,00 (seiscentos e setenta e um reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Malha tubular ortopédica em tecido 100% algodão, com 

elasticidade no sentido transversal, 06 cm, embalagem 

individual em rolo com, no mínimo, 15m (catmat - 

br0445962) 

Unid 100 6,71 671,00 

 



Lote 130 

Valor máximo do lote: r$585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Malha tubular ortopédica em tecido 100% algodão, com 

elasticidade no sentido transversal, 08cm, embalagem 

individual em rolo, no mínimo, 15m (catmat - br0445963) 

Unid 100 5,85 585,00 

 

Lote 131 

Valor máximo do lote: r$700,00 (setecentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Malha tubular ortopédica em tecido 100% algodão, com 

elasticidade no sentido transversal, 10cm, embalagem 

individual em rolo, no mínimo, 15m. (catmat - br0445965) 

Unid 100 7,00 700,00 

 

Lote 132 

Valor máximo do lote: r$909,00 (novecentos e nove reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Malha tubular ortopédica em tecido 100% algodão, com 

elasticidade no sentido transversal, 15cm, embalagem 

individual em rolo, no mínimo, 15m. (catmat - br0445969) 

Unid 100 9,09 909,00 

 

Lote 133 

Valor máximo do lote: r$684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Malha tubular ortopédica em tecido 100% algodão, com 

elasticidade no sentido transversal, 20cm, embalagem 

individual em rolo, no mínimo, 15m. (catmat - br0445967) 

Unid 60 11,40 684,00 

 

Lote 134 

Valor máximo do lote: r$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Manta térmica aluminizada - dimensões: cerca de 1,80 cm 

de comprimento por 1,20 cm – descartável(catmat – 

br0407753) 

Unid 100 5,61 561,00 

 

Lote 135 

Valor máximo do lote: r$306,00 (trezentos e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Mascara descartável em tnt com elástico, caixa com 100 

unidades. (catmat – br0372359) 

Caixa 300 1,02 306,00 

 

Lote 136 

Valor máximo do lote: r$4.377,00 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Mascara tipo n95 bico de pato, uso descartável (catmat – 

br0313379) 

Unid 300 14,59 4.377,00 

 

Lote 137 

Valor máximo do lote: r$5.930,00 (cinco mil, novecentos e trinta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Oxímetro de dedo – portatil - faixa medição pulso 1: cerca 

de 20 a 250 bpm - alimentação a pilha (catmat – 

br0441983) 

Unid 50 118,60 5.930,00 

 

Lote 138 

Valor máximo do lote: r$5.544,88 (cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Oxímetro de pulso de mesa, com adaptador adulto, infantil 

e neonatal, alimentação: bateria de alta capacidade 

recarregavel - com sensor digital spo2 – medições precisas 

em perfusões baixas - com alarme de parãmetros 

programaveis – memória interna para 24h de 

monitoramento -sisitema de anti-movimento -  voltagem: 

bivolt  - registro anvisa (catmat – br0441987) 

Unid 2 2.772,44 5.544,88 

 

Lote 139 



Valor máximo do lote: r$7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Papel toalha branco interfolha pacote com, no mínimo, 

1000 folhas 100% celulose aproximadamente 20x21cm 

Pct 500 14,28 7.140,00 

 

Lote 140 

Valor máximo do lote: r$175,00 (cento e setenta e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Pinça em aço inox thomas gaylor 24cm (catmat - 

br0340135) 

Unid 10 17,50 175,00 

 

Lote 141 

Valor máximo do lote: r$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Pinça hartmann – nasal em aço inox, tamanho 20 cm 

(catmat - br0398999) 

Unid 40 236,25 9.450,00 

 

Lote 142 

Valor máximo do lote: r$1.765,90 (um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Reanimador, material: silicone, tipo: manual, capacidade: 

2.000 ml, componentes: entrada para o2, máscara silicone, 

Unid 10 176,59 1.765,90 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

autoclavável, tamanho: tamanho adulto (catmat – 

br0456408) 

 

Lote 143 

Valor máximo do lote: r$1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Recipiente nutrição enteral, plástico transparente, 

capacidade para 300 ml, com tampa rosqueada, alça, 

etiqueta, bico conector, graduado, não estéril, atóxico, 

descartável, embalagem individual. (catmat - br0395538) 

Unid 2.000 0,93 1.860,00 

 

Lote 144 

Valor máximo do lote: r$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Saco plástico lixo, capacidade: 100l, cor: branco leitoso, 

largura: 75 cm, altura: 105 cm, aplicação: hospitalar, 

material: resina termoplástica (catmat - br0397680) 

Pct 500 28,80 14.400,00 

 

Lote 145 

Valor máximo do lote: r$15.165,00 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Saco plástico lixo, capacidade: 30 l, cor:branco leitoso, 

largura: 59 cm, altura: 62 cm, características 

adicionais:com solda contínua, espessura:7 micra, 

aplicação:coleta de resíduos de serviços de saúde. (catmat 

- br0345587) 

Pct 500 30,33 15.165,00 

 

Lote 146 

Valor máximo do lote: r$5.203,90 (cinco mil, duzentos e três reais e noventa centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Seringa, polipropileno, 0,5 ml, bico central luer lock ou slip, 

êmbolo de borracha, graduada (escala ui), numerada, c/ 

agulha 30 g x 5/16", estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat - br0442278) 

Unid 20.015 0,26 5.203,90 

 

Lote 147 

Valor máximo do lote: r$7.801,30 (sete mil, oitocentos e um reais e trinta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Seringa 10 ml descartável estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem 

vazamentos, corpo lubrificado, com escala externa 

gravada precisa e visível. Falange com formato anatômico 

para apoio dos dedos, embolocom ramificações em sua 

Unid 30.005 0,26 7.801,30 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos sem 

agulha (catmat – br0439641) 

 

Lote 148 

Valor máximo do lote: r$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Seringa 20 ml descartável estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem 

vazamentos, corpo lubrificado, com escala externa 

gravada precisa e visível. Falange com formato anatômico 

para apoio dos dedos, embolocom ramificações em sua 

base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos sem 

agulha (catmat – br0439630) 

Unid 10.000 0,35 3.500,00 

 

Lote 149 

Valor máximo do lote: r$2.402,40 (dois mil, quatrocentos e dois reais e quarenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Seringa 3ml descartável estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem 

vazamentos, corpo lubrificado, com escala externa 

gravada precisa e visível. Falange com formato anatômico 

para apoio dos dedos, embolo com ramificações em sua 

Unid 20.020 0,12 2.402,40 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos sem 

agulha (catmat – br0439625) 

 

Lote 150 

Valor máximo do lote: r$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Seringa 5ml descartável estéril, uso único, transparente, 

atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem 

vazamentos, corpo lubrificado, com escala externa 

gravada precisa e visível. Falange com formato anatômico 

para apoio dos dedos, embolocom ramificações em sua 

base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos sem 

agulha(catmat – br0439624) 

Unid 30.000 0,14 4.200,00 

 

Lote 151 

Valor máximo do lote: r$40,00 (quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, cerca de 120cm, estéril, 

atóxica, apirogênico em pvc, n°10 (catmat - br0435906) 

Unid 50 0,80 40,00 

 

Lote 152 

Valor máximo do lote: r$71,00 (setenta e um reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, estéril atóxica, apirogênico em 

pvc flexível longa n°12 (catmat – br0435907) 

Unid 100 0,71 71,00 

 

Lote 153 

Valor máximo do lote: r$81,00 (oitenta e um reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, estéril atóxica, apirogênico em 

pvc flexível longa n°14 (catmat – br0435908) 

Unid 100 0,81 81,00 

 

Lote 154 

Valor máximo do lote: r$166,00 (cento e sessenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, estéril atóxica, apirogênico em 

pvc flexível n°16 (catmat – br0435909) 

Unid 200 0,83 166,00 

 

Lote 155 

Valor máximo do lote: r$184,00 (cento e oitenta e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, estéril atóxica, apirogênico em 

pvc flexível n°18 (catmat – br0435910) 

Unid 200 0,92 184,00 

 



Lote 156 

Valor máximo do lote: r$214,00 (duzentos e quatorze reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda nasogástrica longa, estéril atóxica, apirogênico em 

pvc flexível n°20 (catmat – br0435911) 

Unid 200 1,07 214,00 

 

Lote 157 

Valor máximo do lote: r$540,00 (quinhentos e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, nasoenteral, silicone, nº 06, cerca 60 

cm, conector em y c/ tampa, graduada, ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais, c/ fio guia lubrificado, peso 

metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat - br0435898) 

Unid 50 10,80 540,00 

 

Lote 158 

Valor máximo do lote: r$983,20 (novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, nasoenteral, silicone, nº 08, cerca 

100 cm, conector em y c/ tampa, graduada, ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais, c/ fio guia lubrificado, peso 

metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat - br0435900) 

Unid 80 12,29 983,20 



 

Lote 159 

Valor máximo do lote: r$2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, nasoenteral, silicone, nº 10, cerca 

100 cm, conector em y c/ tampa, graduada, ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais, c/ fio guia lubrificado, peso 

metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat - br0438394) 

Unid 200 10,68 2.136,00 

 

Lote 160 

Valor máximo do lote: r$1.966,00 (um mil, novecentos e sessenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, nasoenteral, silicone, nº 12, cerca 

100 cm, conector em y c/ tampa, graduada, ponta distal 

fechada, c/ orifícios laterais, c/ fio guia lubrificado, peso 

metálico, radiopaca, estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat – br0438395) 

Unid 200 9,83 1.966,00 

 

Lote 161 

Valor máximo do lote: r$435,70 (quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta centavos). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, p/ gastrostomia, de troca, silicone, 

22 french, conector padrão em y, clamp e tampa, sistema 

para fixação, distal - intra gástrica e periostomal, estéril, 

descartável, embalagem individual. (catmat - br0446215) 

Unid 5 87,14 435,70 

 

Lote 162 

Valor máximo do lote: r$511,65 (quinhentos e onze reais e sessenta e cinco centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato digestivo, p/ gastrostomia, silicone, cerca de 

20 french, conector padrão em y, clamp e tampa, sistema 

para fixação, distal - intra gástrica e periostomal, conjunto 

completo p/ via endoscópica percutânea, estéril, 

descartável, embalagem individual. (catmat - br0440103) 

Unid 5 102,33 511,65 

 

Lote 163 

Valor máximo do lote: r$96,00 (noventa e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 10 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 5 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br0436000) 

Unid 100 0,96 96,00 

 



Lote 164 

Valor máximo do lote: r$1.368,00 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 18 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 5 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br0435997) 

Unid 400 3,42 1.368,00 

 

Lote 165 

Valor máximo do lote: r$656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 14 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 5 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat – br0435995) 

Unid 200 3,28 656,00 

 

Lote 166 

Valor máximo do lote: r$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 12 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 5 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat – br0436001) 

Unid 100 3,64 364,00 



 

Lote 167 

Valor máximo do lote: r$1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 16 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 5 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat – br0435999) 

Unid 500 2,48 1.240,00 

 

Lote 168 

Valor máximo do lote: r$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 20 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 30 ml, ponta distal 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br0436078) 

Unid 300 3,18 954,00 

 

Lote 169 

Valor máximo do lote: r$493,50 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, foley, silicone, 22 french, 2 vias, 

conectores padrão, c/ balão cerca 30 ml, ponta distal 

Unid 150 3,29 493,50 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

cilíndrica fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br0436077) 

 

Lote 170 

Valor máximo do lote: r$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 12 french, conector 

padrão c/ tampa, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica 

fechada, c/ orifícios laterais, lubrificada, estéril, 

descartável, embalagem individual (catmat – br0435986) 

Unid 10.000 0,55 5.500,00 

 

Lote 171 

Valor máximo do lote: r$1.080,00 (um mil e oitenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 10 french, conector 

padrão, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica fechada, c/ 

orifícios laterais, lubrificada, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat – br0436042) 

Unid 2.000 0,54 1.080,00 

 

Lote 172 

Valor máximo do lote: r$1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 14 french, conector 

padrão, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica fechada, c/ 

orifícios laterais, lubrificada, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat – br0435982) 

Unid 3.000 0,61 1.830,00 

 

Lote 173 

Valor máximo do lote: r$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 16 french, conector 

padrão c/ tampa, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica 

fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual.(catmat - br0435985) 

Unid 1.000 0,65 650,00 

 

Lote 174 

Valor máximo do lote: r$760,00 (setecentos e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 20 french, conector 

padrão c/ tampa, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica 

fechada, c/ orifícios laterais, estéril, descartável, 

embalagem individual. (catmat - br 0435987) 

Unid 1.000 0,76 760,00 

 

Lote 175 



Valor máximo do lote: r$410,00 (quatrocentos e dez reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 4 french, conector padrão 

c/ tampa, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica fechada, c/ 

orifícios laterais, estéril, descartável, embalagem 

individual. (catmat – br0452538) 

Unid 500 0,82 410,00 

 

Lote 176 

Valor máximo do lote: r$1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Sonda trato urinário, uretral, pvc, 8 french, conector 

padrão, cerca 40 cm, ponta distal cilíndrica fechada, c/ 

orifícios laterais, lubrificada, estéril, descartável, 

embalagem individual (catmat - br0438409) 

Unid 3.000 0,63 1.890,00 

 

Lote 177 

Valor máximo do lote: r$785,10 (setecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tala ortopédica, etil vinil acetato (eva), aramada, 120 cm x 

10 cm (catmat - br0452242) 

Unid 30 26,17 785,10 

 

Lote 178 

Valor máximo do lote: r$25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos). 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tala ortopédica, material: alumínio revestido c/ espuma, 

comprimento: 20 cm, largura: 2,0 cm (catmat - br0452220) 

Unid 40 0,63 25,20 

 

Lote 179 

Valor máximo do lote: r$42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tala ortopédica, material: alumínio revestido c/ espuma, 

comprimento: 20 cm, largura: 1,50 cm (catmat – 

br0452219) 

Unid 40 1,07 42,80 

 

Lote 180 

Valor máximo do lote: r$160,00 (cento e sessenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tentacânula, material: aço inoxidável, comprimento: 

13,5cm. (catmat - br0377846) 

Unid 20 8,00 160,00 

 

Lote 181 

Valor máximo do lote: r$963,20 (novecentos e sessenta e três reais e vinte centavos). 

 

Item 

Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tesoura standard em aço inoxidável, comprimento: 15 cm, 

ponta reta fina. (catmat - br0344283) 

Unid 40 24,08 963,20 



 

Lote 182 

Valor máximo do lote: r$387,00 (trezentos e oitenta e sete reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tubo de latex, diâmetro externo: 9 mm, diâmetro interno: 6 

mm, aplicação: uso hospitalar,  referência: nº 200, 

comprimento: 15m. (catmat - br0265628) 

Unid 50 7,74 387,00 

 

Lote 183 

Valor máximo do lote: r$1.309,80 (um mil, trezentos e nove reais e oitenta centavos). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Termômetro clínico, digital, escala: até 45 °c, dimensões:  

comprimento minimo 120mm, uso axilar e oral, com ponta 

rigida metalica, resistente a água, c/ alarmes, memória 

última medição, embalagem individual, garantia de 01 ano 

(catmat - br0435801) 

Unid 111 11,80 1.309,80 

 

Lote 184 

Valor máximo do lote: r$105,00 (cento e cinco reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tubo endotraqueal, pvc, oro/nasotraqueal, curva de magill, 

2,5mm, conector padrão, graduado, marcador radiopaco, 

Unid 30 3,50 105,00 



Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril. 

(catmat – br0451193) 

 

Lote 185 

Valor máximo do lote: r$126,00 (cento e vinte e seis reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Tubo endotraqueal, pvc, oro/nasotraqueal, curva de magill, 

2,0mm, conector padrão, graduado, marcador radiopaco, 

transparente, orifício lateral de murphy, descartável, estéril. 

(catmat – br0451204) 

Unid 50 2,52 126,00 

 

Lote 186 

Valor máximo do lote: r$4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais). 

Item Descrição Unidade Quant. Valor máx. 

Unit. (r$) 

Valor máx. 

Total (r$) 

1 Termômetro clínico digital, infravermelho, escala: até 50°c, 

uso em testa e superfície, com alarmes, medição à 

distância, memória de no mínimo de 10 medições. 

Unid 10 465,00 4.650,00 

 



 

 

 

 

Ofício nº 023/2020 Lupa Legislativa                             Mandaguari, 22 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor Prefeito: 

 

 

 

A Câmara Municipal de Mandaguari, no exercício de sua função 

fiscalizadora instituída por força das disposições contidas na Constituição Federal e Lei 

Orgânica Municipal1 NOTIFICA este Poder Executivo, por intermédio do Prefeito Municipal, 

acerca dos apontamentos contidos no Procedimento de Análise nº 23/2020, em anexo, que 

realizou o diagnóstico preliminar do seguinte procedimento de contratação: 

 

Pregão Eletrônico 61/2020 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição de materiais e insumos 

hospitalares. 

Data de abertura: 23 de junho às 08h00. 

 

Este Poder Legislativo, primando sempre pela aplicação dos princípios 

norteadores da Administração Pública e buscando resguardar esta entidade de possíveis 

                                                      
1Constituição Federal da república 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e 

pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 

Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver 

 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 41. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: (...) 

XIX - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta 



 

 

prejuízos ao erário, assevera a importância da presente manifestação e solicita 

manifestação expressa desta Municipalidade nos prazos estipulados pelo edital de 

licitação. 

 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, renovamos nossos 

protestos de consideração e apreço. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson Efrain Theodoro Guimarães 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exmo.Sr. 
ROMUALDO BATISTA 
Prefeito Municipal de Mandaguari-Pr. 









 

 

 

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE 

Número do Procedimento de 

Análise 
24/2020 Data da Licitação 

*23 de junho às 

08h:00min 

Número e modalidade da 

licitação 

Pregão 

Eletrônico 

62/2020 

Foi respeitado o 

prazo de 

publicidade? 

Sim 

Objeto da Licitação Aquisição de Concreto Asfáltico Usinado Quente (CAUQ) 

Valor Máximo do edital R$ 55.890,00 

Síntese da Justificativa da 

licitação 

A abertura de licitação para aquisição de concreto asfáltico usinado 

a quente (CAUQ) se faz necessário para a manutenção das vias do 

município. 

 

Forma de Pagamento 
Será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em 

até 30 (trinta dias), contados do recebimento definitivo do objeto 

 

Condições de fornecimento e 

execução dos serviços 

O fornecedor deverá efetuar a entrega do produto em até 05 (cin-

co) dias, após a solicitação de entrega/autorização de fornecimen-

to, sem qualquer despesa para o município, tais como: frete, segu-

ro, descarga e quaisquer outras despesas inerentes à entrega do 

objeto. 

Almoxarifado Central, localizado na Rodovia BR 376, 2727 ao lado 

do Corpo de Bombeiros, horário de entrega das 08:00 às 11:00 - 

13:00 às 16:00 hrs. 

Fiscal do contrato Lidiomar Amaral de Souza 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM LICITADOS 

 

LOTE 1 - Valor Máximo do Lote: R$ 55.890,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa reais). 

Ordem Descrição Unid. Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total. (R$) 

1 

Concreto Asfáltico Usinado à Quente 

(CAUQ) para aplicação à frio (saco 

de 25 Kg) 

Unid. 3.000 18,63 55.890,00 

 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Considerando toda a análise empreendida no edital de licitação, segue questionamento elaborado por 

esta assessoria que pode ser encaminhado ao Executivo Municipal a critério da Presidência da Câmara: 

 

Preliminarmente, não se constatou qualquer inconsistência no descritivo do item ou no edital e seus 

anexos. 

 

Mandaguari, 04 de junho de 2020. 

 
Letícia F. Carrasco Gomes 

Assessora Jurídica da Presidência 


