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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES - CISAMURES, Consórcio
Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e
natureza autárquica, inscrito no CNPJ sob o nº 07.383.800/0001-88, com sede na Rua Nossa Senhora
dos Prazeres, 62, Bairro Centro, CEP 88.502-230, em Lages, Estado de Santa Catarina, neste ato
representado por sua Diretora Executiva, Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES, no uso de suas
atribuições, designada pela portaria n° 10/2020, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei Federal n.º 10.520/2002, do Decreto Federal n.º 10.024/2019, e subsidiariamente, da Lei
Federal n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação
na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
1.1. O presente pregão tem por objeto, o registro de preços para futura e eventual aquisição de
produtos de gêneros eletrônicos, expediente, mobiliário e informática, conforme estimativa e
especificações que constam no Anexo I – Termo de Referência, item 8 deste edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado pelo Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região da Amures, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do ComprasBR
(www.comprasbr.com.br).
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta Licitação as empresas, regularmente estabelecidas no País, com
atividade compatível com o objeto desta Licitação e que atendam as condições, especificações
e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à ComprasBR.
3.3. Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresa sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio
de empresas, e controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.3.2. Empresa declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração
Pública no âmbito do Estado de Santa Catarina;
3.3.3. Servidor de qualquer órgão ou Entidade vinculada ao órgão promotor da licitação,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO COMPRASBR
4.1. A participação do interessado na licitação se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas a ComprasBR, através da senha pessoal e instransferível do
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos,
devendo manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.2. Os participantes que desejem operar por meio de empresa associada à ComprasBR,
deverão nomear através do instrumento de mandato com firma reconhecida, atribuindo-lhe
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.comprasbr.com.br.
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2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) do ComprasBR.

4.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição
de senha privativa.
4.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da
ComprasBR.

4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.8. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelo telefone: Campo Grande-MS (67) 3303-2730, através do ComprasBR
www.comprasbr.com.br ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.
5. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
5.1. A licitante, ao encaminhar a proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, e deverá
respeitar a data e horário limite de envio da proposta, estipulados neste edital.
5.2. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.3. No cadastro da proposta eletrônica deverá ser preenchido corretamente todos os campos
disponíveis neste cadastro, SENDO VEDADO QUALQUER ELEMENTO QUE IDENTIFIQUE
A LICITANTE.
5.3.1. O descumprimento da vedação do item 5.3 acarretará na desclassificação da
licitante no certame, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
5.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da
proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do objeto, o seu enquadramento nesta condição, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, para fazer valer o direito de prioridade no desempate previsto nos
arts. 44 e 45 da mesma Lei.
5.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
5.6. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
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4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à
ComprasBR a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

5.7. A licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o lote/item, em reais (R$), com até duas casas decimais, já considerados e inclusos todos
os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.8. A licitante interessada deverá encaminhar proposta por meio do sistema eletrônico
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital.
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
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6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br.

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.
7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
7.4. A desclassificação poderá ocorrer também após a fase de lances, quando for analisada a
proposta readequada e for constatado que a proposta apresentada não atende as disposições
do edital.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E MODO DE DISPUTA
8.1. Aberta a etapa competitiva pelo Pregoeiro, as licitantes classificadas poderão encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignado no registro de cada lance, vedada a identificação da
licitante.
8.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e
ordenadas por valor e o sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
8.3.1. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4. Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante.
8.5. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
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6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados.
8.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail ou chat),
divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.7. No modo de disputa ABERTO, as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos pelo
período de 10 (dez) minutos. Após este prazo, ocorrerão prorrogações automáticas pelo
sistema, sempre que houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública, inclusive lance intermediário. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão
pública será encerrada automaticamente.
8.8. Quando for constatado empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006, o sistema aplicará os critérios para desempate em favor da
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda
tentar negociar um melhor preço.
8.9. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior
à proposta mais bem classificada.
8.10. Para efeito do direito à preferência atribuído às microempresas ou empresas de pequeno
porte, conforme art. 44 desta Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
8.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.9, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta.
9.2. Encerrada a etapa de lances e negociação direta, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação, inclusive com relação aos valores unitários, e
verificará a habilitação da licitante conforme disposições contidas neste edital.
9.3. Se a proposta de preços não for aceitável ou se a Licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta de preços subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que
atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora pelo Pregoeiro.
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8.6. A presente licitação se dará pelo modo de disputa ABERTO conforme regulamenta o
Decreto Federal n° 10.024/2019.

9.3.1. Sendo a proposta considerada inexequível pelo pregoeiro, será facultado ao
licitante a possibilidade de comprovar a exequibilidade da sua proposta, nos termos
previstos em Lei.
9.4. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no
Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação
pertinente.
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9.6. A falta do envio da proposta atualizada, implicará na desclassificação da licitante desde
que não haja ônus a Administração.
9.7. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação até o
recebimento da proposta eletrônica corrigida.
9.8. A proposta de preços readequada ao lance vencedor a ser encaminhada após o término
da fase de lances deverá obrigatoriamente conter as seguintes informações:
9.8.1. O nome do proponente, endereço, razão social, o número do CNPJ, número de
telefone, e-mail, dados bancários, dados do responsável pela assinatura do
contrato/ata.
9.8.2. Declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas
incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e
trabalhistas, fretes e seguros.
9.8.3. O prazo de validade da proposta de preços, que não poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias.
9.8.4. O preço do objeto, discriminados em moeda corrente nacional.
9.8.5. A especificação/detalhamento completo do objeto oferecido, de acordo com as
características apresentadas na Proposta Eletrônica.
9.8.6. O prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da
ordem de compra ou semelhante emitido pelo CISAMURES.
10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
10.1. O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR
ITEM, respeitados e observadas as especificações técnicas e os parâmetros definidos no
Edital, bem como seus valores.
10.2. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e valor estimado para a contratação.
10.3. Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor por item.
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9.5. Posteriormente à declaração do vencedor, a proposta com o valor final e atualizada deverá
ser encaminhada em até 3 (três) horas através do Sistema do ComprasBR, prazo que será
contado a partir da Solicitação de Anexo pelo Pregoeiro usando a ferramenta do referido
Sistema.

10.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o Contratante ou
firam os direitos dos demais licitantes.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Toda a documentação de habilitação deverá ser enviada em conjunto com a proposta
eletrônica no sistema do ComprasBR conforme art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019.
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11.2. Para habilitação na presente licitação será exigido os seguintes documentos:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Dívida Ativa da União.
b) Certidão de Regularidade relativa ao FGTS.
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual.
d) Certidão Negativa de Débitos Municipais.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
f)

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica;

11.2.2. Qualificação Jurídica:
a) A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito
de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006,
deverá ser apresentada a certidão expedida pela junta comercial.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais.
11.2.3. Qualificação Econômico Financeira:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias da data da licitação.
Obs.: Para as licitantes sediadas em Santa Catarina, favor observar que a
certidão de falência e concordata emitida pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, em razão da troca de sistema informatizado, deverá ser apresentada
nas vias emitidas pelo E-Proc e pelo E-Saj. Obs.: Caso seja apresentado
apenas a via do E-Saj, será permitida, na forma do que disciplina o art.43, §3º
da Lei Federal 8.666/93, a consulta e validação do documento pelo sistema EProc.
11.2.4. Declaração Conjunta Obrigatória:
a) Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16
anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos,
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11.2.1. Regularidade Fiscal:

conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela
própria licitante;
b) Que não foi declarada suspensa, inidônea ou impedida para licitar
ou contratar com a Administração Pública, independente de sua
natureza e esfera governamental;
c) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, nos
termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002.
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11.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
11.4. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
11.4.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas a saneamento, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada após aviso prévio no sistema.
11.5. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em nome da licitante que será
responsável pela execução do contrato e faturamento, com o mesmo número do CNPJ e
endereço. Serão aceitos documentos com a mesma razão social, porém CNPJ e endereço
diverso quando os mesmos tiverem validade para todas as filiais e matriz.
11.6. Para os documentos de regularidade fiscal que não apresentarem prazo de validade,
considerar-se-á 90 (noventa) dias a partir da data de emissão.
11.7. Os documentos de habilitação relacionados acima deverão estar válidos e em vigor tendose como referência a data da abertura da Sessão Eletrônica, informada no preâmbulo deste
Edital.
11.8. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da
licitante.
11.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será considerada
habilitada, passando a fase de Adjudicação.
12. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS
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11.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão sanar eventual restrição nos
documentos de regularidade fiscal como condição para a assinatura do contrato, na forma da
Lei Complementar nº 123/06.

12.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 3 (três) dias
úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva
as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
12.2. Será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de e-mail ou na plataforma
eletrônica do ComprasBR, devendo a referida peça ser encaminhada para o e-mail
licitacoes@cisamures.sc.gov.br.
12.3 Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de
recebimento da impugnação, sobre a Impugnação interposta.
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12.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico, na forma do edital.
12.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
12.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e o CISAMURES.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que, satisfeitas as condições do edital,
apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM.
13.2. Após o julgamento definitivo das propostas de preços, de eventuais recursos,
classificação final e adjudicação do objeto ao vencedor, o Pregoeiro encaminhará o processo
licitatório para homologação para a Autoridade Competente do CISAMURES.
14. DO RECURSO
14.1. Qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando suficientemente as
suas razões, no prazo de 5 (cinco) minutos imediatamente após a declaração do vencedor, em
campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
14.2. Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
14.3. As razões e contrarrazões dos recursos deverão ser dirigidas ao Pregoeiro enviadas para
o e-mail licitacoes@cisamures.sc.gov.br.
14.4. Recebido o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou remeter o processo
devidamente informado à autoridade superior para deliberação.
14.5. A falta de manifestação de intenção de recurso no prazo estabelecido no item 14.1,
autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.
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12.4. Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindose o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

14.6. Caso a licitante não apresente as razões do recurso no prazo legal, entender-se-á como
desistência da interposição do recurso.
14.7. Compete a Autoridade Competente decidir os recursos contra os atos do pregoeiro,
quando esse mantiver sua decisão.
14.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser
aproveitados.

10

14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório.

15.1. O licitante classificado em 1º (primeiro) lugar, depois de assinada a ata de registro de
preços com o CISAMURES, deverá firmar o contrato de fornecimento ou instrumento similar
(nota de empenho, autorização de compra, ordem de execução do serviço), devendo o
proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.
15.2. Sendo o contrato, o instrumento escolhido pelo CISAMURES, terá vigência a partir da
data de sua assinatura por doze meses, devendo-se observar todos os itens da ata de registro
de preços para elaboração do referido instrumento jurídico.
15.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo CISAMURES, por
intermédio de contrato que poderá ser substituído, nos termos do art. 62 da Lei Federal n°
8.666/93 e do art. 15 do Decreto Federal nº 7.892/2013, por instrumentos similares como nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 As despesas decorrentes da presente licitação, correrão por conta da dotação
orçamentária n° 03 – Elementos de despesa: 4.4.90.52.42, 4.4.90.52.34, 4.4.90.52.06,
4.4.90.52.35, 4.4.90.52.08, 4.4.90.52.12, 4.4.90.52.36, 3.3.90.30.16, 3.3.90.30.17,
3.3.90.30.21, 3.3.90.30.26, 3.3.90.30.44, fonte de recurso: 80.
16.2. O valor total estimado para o objeto desta licitação é de R$ 1.070.007,59 (um milhão
setenta mil sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de especificações,
quantidades e valores máximos constante no Termo de Referência – ANEXO I.
17. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com o CISAMURES, pelo prazo de até cinco
anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla
defesa, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:
17.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
17.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital.
17.1.3. Apresentar documentação falsa.
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15. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO OU INSTRUMENTO SIMILAR

17.1.4. Causar o atraso na execução do objeto.
17.1.5. Não mantiver a proposta.
17.1.6. Falhar na execução do contrato.
17.1.7. Fraudar a execução do contrato.
17.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.
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17.1.9. Declarar informações falsas.

17.2. No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir
do primeiro dia, o mesmo sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)
ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá a 20% (vinte por cento) do montante, que
será descontado dos valores eventualmente devidos pelo CISAMURES, ou ainda, quando for
o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente.
17.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, estará o contratado sujeito às
seguintes sanções:
17.3.1. Advertência.
17.3.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.
17.3.3. Suspensão temporária de licitar e contratar com o CISAMURES pelo período
de até 05 (cinco) anos.
17.3.4. Declaração de inidoneidade.
17.4. A verificação posterior de que, nos termos da Lei, o declarante não se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação,
conforme previsto no art. 90 da Lei Federal nº 8.666/1993 e implicará na aplicação de sanções
e penalidades nela previstas.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O CISAMURES reserva-se o direito de revogar a presente licitação por razões de
interesse público ou anulá-la por ilegalidade.
18.2. A participação na presente licitação implica na concordância, por parte do licitante, com
todos os termos e condições deste Edital.
18.3. A existência de preços registrados não obriga o CISAMURES a firmar as contratações
que deles poderão advir.
18.4. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos e só se iniciam e vencem os
prazos referidos neste Edital em dia de expediente do CISAMURES.
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17.1.10. Cometer fraude fiscal.

18.6. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
18.7. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, de acordo com as normas citadas no
preâmbulo.
18.8. O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no sítio eletrônico
www.cisamures.sc.gov.br logo após sua homologação.
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a)
b)
c)
d)
e)

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO
ANEXO V – RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO

Lages, SC, 04 de agosto de 2022.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES
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18.9 São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

ANEXO I
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022- CISAMURES

TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ELETRÔNICOS, EXPEDIENTE, INFORMÁTICA,
MOBILIÁRIO, para atender às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região da Amures - CISAMURES, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento, objetivando a redução de custos de aquisição e
armazenamento, bem como permitindo um melhor controle dos produtos/serviços.
1.2. O objeto a ser adquirido nesse processo enquadra-se na categoria de bens e serviços
comuns, de que tratam a Lei Federal nº 10.520/02 e o Decreto Federal nº 10.024/2019, por
possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado.
1.3. A opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve-se ao fato de este
sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da economicidade, por ser um
procedimento que resulta em vantagens à Administração, reduzindo a quantidade de
licitações, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir
a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, etc. Assim,
enquadra-se no Decreto Federal nº 7.892/2013, artigo 3º, inciso IV:
“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas
seguintes hipóteses:
IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administração;”
1.4. O ordenamento das propostas será pelo tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que se
constituirá no critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras de
modo geral e para contratação e bens e serviços.
1.5. A Ata de Registro de Preços gerada tem característica de compromisso para futura
contratação, e terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da publicação do seu extrato no
DOM/SC, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o último dia.
2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1. A aquisição do objeto se justifica pela necessidade do CISAMURES atualizar seus
equipamentos e ainda dar as ferramentas necessárias para que os trabalhos continuem
com perfeita execução. Atualmente, o CISAMURES atende vinte e oito municípios
consorciados, tendo um atendimento diário de mais de cento e cinquenta pessoas. Sendo
assim, muitas vezes é necessário a substituição de longarinas, cadeiras para o
atendimento ao público. Também, constata-se que os mobiliários e equipamentos em
tecnologia estão extremamente defasados, haja vista que são utilizados com intensidade
por diversos servidores. Para que o princípio da eficiência seja atendido, é de suma
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1. DO OBJETO

importância que a Entidade forneça todos os insumos pertinentes aos trabalhos
desenvolvidos no Órgão.
2.2. A estimativa da quantidade a ser adquirida baseou-se no quantitativo executado no ano
de dois mil e vinte e um e ainda pela necessidade de substituição de alguns equipamentos.
2.3. Os benefícios da realização do certame serão a economia de esforços através da redução
de processos repetitivos, redução de custos através da compra concentrada com maiores
volumes (ganho de escala) e padronização.
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2.5. A pesquisa de preços foi efetuada pelo setor de orçamentos/pesquisa de preços, anexada
ao processo administrativo n° 1.489/2022, em cumprimento a INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, sendo que os valores apresentados neste instrumento,
estão de acordo com a prática mercadológica, e o critério adotado na memória de cálculo
foi MÉDIA, objetivando a proposta mais vantajosa a Administração.
2.6. O critério de julgamento das propostas, MENOR PREÇO POR ITEM, foi escolhido pela
ampla competitividade e economicidade que poderá propiciar ao CISAMURES.
2.7. O modo de disputa do certame, será o modo ABERTO, pois acende a disputa na fase de
lances, propiciando o valor mais vantajoso ao CISAMURES.
2.8. O intervalo mínimo de diferença de lances será de 1% (um por cento), pois para uma
licitação onde os valores unitários dos itens não são de grande vulto, o percentual de 1%
(um por cento), assegura uma razoabilidade proporcional, permitindo que a sessão pública
seja mais eficiente, sem prejuízo de quaisquer margens de preferência ou
desproporcionalidade individual de algum item que esteja acima ou abaixo da média dos
preços unitários.
3. DO PRAZO DE ENTREGA E DOS CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do
Empenho/AF pela empresa selecionada.
3.2. O objeto do contrato deverá ser entregue acompanhada de Nota Fiscal/Fatura nas
dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro:
Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30h.
3.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ BLEYER RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/D1AD-0E9D-3676-DC0D e informe o código D1AD-0E9D-3676-DC0D

2.4. O certame não terá exclusidade ou cota reservada a ME/EPP conforme justificativa
anexada no processo administrativo n° 1.489/2022.

3.5. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

4.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no termo de referência, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou descrição
dos serviços executados mencionadas (os) neste termo de referência;
4.1.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se
refere a lote, data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão
corresponder ao conteúdo.
4.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990);
4.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não
executados de acordo com o termo de referência e edital;
4.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
4.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
4.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for
o caso.
4.1.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos,
devidamente protegidos quanto a pó e variações de temperatura e etc, quando for o
caso;
4.1.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando
todos os esclarecimentos solicitados;
4.1.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por
escrito do CISAMURES.

15

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ BLEYER RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/D1AD-0E9D-3676-DC0D e informe o código D1AD-0E9D-3676-DC0D

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste termo e firmadas na sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.1.11. Assinar a ata, o contrato, ou instrumento semelhante, no prazo de 10 (dez) dias
contados da convocação para realização do ato, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis dispostas em Lei vigente.
4.1.12. Prestar com diligência, profissionalismo e segurança os serviços objeto
certame, responsabilizando-se única, integral e exclusivamente pelas conseqüências e
implicações dele decorrentes.
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4.1.14. Ler todas as condições da contratação, não podendo, posteriormente, alegar
seu desconhecimento.
4.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas da entrega do objeto;
4.1.16. Acompanhar as publicações referentes ao presente certame, as quais serão
veiculadas através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, no sítio
eletrônico https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/.
4.1.17. Cumprir seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as
recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções
necessárias ou convenientes ao bom cumprimento das atribuições contratadas;
4.1.18. Fornecer garantia de no mínimo um ano dos produtos, contados do recebimento
definitivo pelo CISAMURES.
5. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido/ serviço executado, para que seja
substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
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4.1.13. Responsabilizar-se pela idoneidade e comportamento de seus
colaboradores/prepostos, bem como pelos direitos trabalhistas deste, respondendo por
qualquer prejuízo que venha a ser causado por estes em razão da execução do
contrato a ser celebrado;

5.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
fornecedor;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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6. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.2. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta.
6.3. O número do CNPJ constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de
habilitação.
7. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
7.1. Após a homologação da autoridade competente do CISAMURES, o adjudicatário será
convocado para assinatura da ata de registro de preço, no prazo de dez dias contados da
convocação, prorrogável por igual período quando solicitado justificadamente pelo interessado,
podendo ser utilizada assinatura digital.
7.2. A validade da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
7.3. A ata de registro de preços durante a sua validade não poderá ser utilizada por município
consorciado que não tenha participado do certame licitatório.
7.4. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluído.
7.5. A ata de registro de preço não poderá ser alterada, a exceção do previsto no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93.
7.6. No caso de cancelamento de item deverá comprovar a descontinuidade do produto após
esgotar a possibilidade de troca de marca.
7.7. O fornecedor não poderá solicitar cancelamento de itens alegando inexequibilidade da
proposta ou erro no momento da cotação, uma vez que o Decreto Federal n° 10.024/19 que
regulamentou a Lei Federal n° 10.520/2002, estipulou que o licitante é responsável por suas
propostas e lances, de forma que ele não pode desistir do preço ofertado, sendo-lhe permitido
alterar a sua proposta somente até o início da sessão.
7.8. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
7.9. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, “d” da Lei Federal n° 8.666/93.
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6.1. Os pagamentos serão realizados pelo CISAMURES em favor do fornecedor contratado,
mediante depósito bancário em conta corrente ou pix, em até 30 (trinta) dias contados da data
do recebimento definitivo do objeto.

7.10. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
7.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos
os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65,
II, “d” da Lei Federal n° 8.666/93.
7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
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7.14. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o
fornecedor visando à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado
pelo mercado.
7.15. Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido,
desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.
7.16. O registro de preços poderá ser cancelado, a pedido do fornecedor, quando provar estar
impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior, devidamente comprovado.
7.17. O registro de preços poderá ser cancelado por iniciativa do órgão ou entidade
responsável, quando o fornecedor:
7.17.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
7.17.2. Não comparecer ou se recusar a retirar a respectiva Nota de Empenho ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável.
7.17.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
7.18. Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da ata de Registro de Preços os descritos nos art. 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
7.19. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata de Registro de Preços pelo órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem
de registro.
7.20. O fornecedor poderá requerer a prorrogação do prazo de entrega, devendo apresentar
os documentos comprobatórios para fundamentar a solicitação.
7.21. O CISAMURES analisará a superveniência, justificativa e outros elementos para deferir
ou não a prorrogação do prazo de entrega.
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7.13. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar,
periodicamente, os preços praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas
condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro
processo disponível.

7.22. A prorrogação do prazo de entrega somente terá validade após anuência da autoridade
competente do CISAMURES.
7.23. O fornecedor poderá requerer a troca de marca do produto, devendo apresentar os
documentos comprobatórios para fundamentar a solicitação, inclusive demonstrando a
qualidade compatível ou superior do produto.
7.24. A troca de marca somente terá validade após anuência da autoridade competente do
CISAMURES.

19

7.26. A existência do Registro de Preços não obriga o CISAMURES a realizar as contratações
que dele poderia advir, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento ou prestação
do serviço em igualdade de condições.
8. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
8.1. A especificação e preços máximos constam no anexo V deste edital.
8.2. As quantidades constantes do item 8.1 são estimadas, não sendo obrigado o CISAMURES
a adquirir toda ou qualquer quantidade indicada no presente processo.
8.3. Os preços apresentados no item 8.1, são considerados valores máximos, sendo que as
propostas que estiverem acima do teto, serão desclassificadas.
8.4. Havendo divergência na descrição dos itens entre o Termo de Referência e o sistema
ComprasBR prevalece o que está no Termo de Referência.
9. DO FISCAL E GESTOR DA ATA
9.1. O setor responsável pela fiscalização e acompanhamento do processo é a Gerência de
Contratos e Licitação. Este ficará responsável pelas informações técnicas necessárias para fiel
cumprimento do objeto desta contratação/aquisição e fiscalização.
9.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES
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7.25. Os pedidos de recomposição de valores, troca de marca, prorrogação de prazo,
cancelamento de item, deverão ser enviados ao e-mail licitacoes@cisamures.sc.gov.br.

ANEXO II
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - CISAMURES

A empresa XXXXXXXXXXX CNPJ nº XXXXXXXXXXXX sediada em XXXXXXXXXXXXXX, sob as
legislações em vigor aplicáveis, declara:

Que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, emitido pela Delegacia Regional do Trabalho ou
pela própria licitante;

Que não foi declarada suspensa, inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração
Pública, independente de sua natureza e esfera governamental;

Que cumpre os Requisitos de Habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº
10.520/2002.
Que conhece, cumpre e aceita todas as condições desta Licitação.

XXXX, XX, de XXXX de 2022

_________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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MODELO DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO III
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 - CISAMURES
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° XX/2022
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, pessoa
jurídica de direito público, com sede na rua Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC,
CEP: 88.502-230, inscrito no CNPJ sob o n° 07.383.800/0001-88, neste ato representado por sua
Diretora Executiva, a Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES no uso de suas atribuições designada pela
portaria n° 10/2020, inscrita no CPF nº 019.XXX.XXX-71, e de outro lado, a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxx,
neste ato representada pela Sra. xxxxxxx, inscrita no CPF n° xxxxxxxxx, tem entre si justo e acordado
a presente Ata de Registro de Preços, nos termos do Processo Administrativo n° XXXXXXX e Pregão
Eletrônico n° xxxxxxxx, na melhor forma de direito e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e
alterações, a Lei Federal n° 10.520/2002, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à
espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam,
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores, o registro de preços abaixo discriminados:

Item

Descrição/Especificação

Qtd

Valor Unit.

Valor Total

XXXXX

XXXX

XXX

R$ XXX

R$ XXX

XXX

XX

XXX

R$ XXX

R$ XXXXX

TOTAL

XX

XXXX

-

R$ XXXXX

1. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ XXXXXXXX e as despesas decorrentes
da presente Ata de Registro de Preços correrão por conta da dotação orçamentária conforme
Edital/Contrato.
2. Fica consignado que o preço registrado na presente ata é válido pelo prazo de 12 meses, a contar
da sua assinatura, podendo, dentro do prazo de vigência, ser firmado contrato entre as partes, nos
moldes do Anexo IV.
3. Os produtos deverão ser entregues nas dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa
Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro: Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das
13:30 as 16:30h.
4. O pagamento será realizado conforme previsto em Edital/Contrato.
5. O gestor da Ata de Registro de Preços é a Autoridade Competente do CISAMURES.
6. A utilização da presente ata de registro de preços observará as legislações aplicáveis, as disposições
no Edital de Licitação n° XXX/2022 e no Termo de Referência bem como nos instrumentos contratuais.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será
assinada pelas partes.

______________________________
CISAMURES

Lages, SC, xxx de xxxx de 2022.
___________________________
FORNECEDOR
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ANEXO IV
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022- CISAMURES
MINUTA DO CONTRATO
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O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMURES – CISAMURES, pessoa
jurídica de direito público, com sede na rua Nossa Senhora dos Prazeres, n° 62, Centro, Lages/SC,
CEP: 88.502-230, inscrito no CNPJ sob o n° 07.383.800/0001-88, neste ato representado por sua
Diretora Executiva, a Sra. BEATRIZ BLEYER RODRIGUES no uso de suas atribuições designada pela
portaria n° 10/2020, inscrita no CPF nº 019.XXX.XXX-71, doravante denominado “Contratante” e de
outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº xxxxxxxxxxxx, neste ato representada pela Sra. xxxxxxx, inscrita no CPF n° xxxxxxxxx, doravante
denominado "Contratada", tem entre si justo e acordado o presente Contrato de Aquisição de Produto,
nos termos do Processo Administrativo n° XXXXXXX e Pregão Eletrônico n° xxxxxxxx, na melhor forma
de direito e de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, combinada com as demais normas
de direito aplicáveis à espécie, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas
as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato visa a contratação de empresa especializada para
fornecimento de XXXXXXXXXXXXX, de forma parcelada, conforme necessidade do
CISAMURES, e especificações técnicas detalhadas na cláusula terceira deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO CONTRATUAL
2.1. A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços.
2.2. O contrato poderá sofrer alterações, por ato do CISAMURES, mediante termo aditivo, nos
termos do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E QUANTITATIVOS
3.1. O presente contrato tem como valor total estimado o seguinte:
Item

Descrição/Especificação

Qtd

Valor Unit.

Valor Total

XXXXX

XXXX

XXX

R$ XXX

R$ XXX

XXX

XX

XXX

R$ XXX

R$ XXXXX

TOTAL

XX

XXXX

-

R$ XXXXX

3.2. Por se tratar de uma quantidade estimada não está o CISAMURES obrigado a adquirir
toda ou qualquer quantidade indicada no presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOS DADOS DA CONTRATADA
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Contrato de Aquisição de Produto que entre si
celebram o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - CISAMURES e a empresa
XXXXXXXXXXX.

4.1. Dos dados básicos da contratada:
Responsável Legal

XXXX

Telefone

XXXXXX

E-mail

XXX

Município/Estado

XXXX

Endereço

XX

Conta/Agência

XXXXX

Celular/Whats

XXXXXXX
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5.1. O contrato será executado pelo regime de preços unitários.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO E REAJUSTE
6.1. O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto e
consequente liquidação da despesa.
6.2. O pagamento será preferencialmente realizado através de crédito em conta corrente ou
pix.
6.3. Fica o CONTRATANTE autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa
imposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei.
6.4. O pagamento poderá ser sustado pelo CONTRATANTE por inadimplemento de qualquer
Cláusula deste Contrato.
6.5. Os preços contratados somente poderão ser alterados, excepcionalmente, em
conformidade com o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da Contratante:
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato.
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens/serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
fornecedor;
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato e firmadas na
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no presente contrato, considerando ainda o Termo de
Referência e Edital de Licitação que deu origem a este instrumento, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade/ quantidade de material e/ou
descrição dos serviços executados.
8.2. Os dados constantes na identificação da embalagem de transporte no que se refere a lote,
data de validade e fabricação, nome do produto, quantitativo, etc., deverão corresponder ao
conteúdo.
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto
com avarias ou defeitos, bem como corrigir os serviços não executados de acordo com o termo
de referência e edital;
8.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
8.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato, quando for o caso.
8.8. Realizar o transporte do material conforme as exigências para os produtos, devidamente
protegidos quanto a pó e variações de temperatura e etc, quando for o caso;
8.9. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os
esclarecimentos solicitados;
8.10. Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, nem
subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito
do CISAMURES.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.11. Assinar o contrato, no prazo de 10 (dez) dias contados da convocação para realização do
ato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis dispostas em Lei vigente.
8.12. Prestar com diligência, profissionalismo e segurança os serviços objeto certame,
responsabilizando-se única, integral e exclusivamente pelas consequências e implicações dele
decorrentes.
8.13. Responsabilizar-se pela idoneidade e comportamento de seus colaboradores/prepostos,
bem como pelos direitos trabalhistas deste, respondendo por qualquer prejuízo que venha a
ser causado por estes em razão da execução do contrato.
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8.15. Responsabilizar-se por todas as despesas oriundas da entrega do objeto.
8.16. Acompanhar as publicações referentes ao presente contrato, as quais serão veiculadas
através do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, no sítio eletrônico
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/.
8.17. Cumprir seus deveres de sigilo e de ética profissional, fazendo as recomendações
oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções necessárias ou convenientes ao
bom cumprimento das atribuições contratadas.
CLAÚSULA NONA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n° XXXXXXXXXX, Fonte de Recurso: XXXXXXXX
CLAÚSULA DÉCIMA - DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONTRATADA
10.1. A execução do objeto deste contrato não implica vínculo empregatício entre o
CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA, nem com a própria CONTRATADA no
caso de empresa individual ou pessoa física, tampouco exclusividade de colaboração entre as
partes contratantes.
10.2. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para
execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
resultantes de vínculo empregatício ou prestação de serviços autônomos, cujos ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE ou para
quaisquer de seus municípios integrantes.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O prazo de entrega do objeto será de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento
do Empenho/AF pela CONTRATADA.
11.2. O objeto do contrato deverá ser entregue acompanhada de Nota Fiscal/Fatura nas
dependências do CISAMURES, situado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 62, Bairro:
Centro, CEP: 88.502-230, no horário de 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:30h.
11.3. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias úteis,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO.
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8.14. Ler todas as condições da contratação, não podendo, posteriormente, alegar seu
desconhecimento.

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
11.5. Os bens/serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste contrato e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
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12.1. Além das hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93, são motivos
para rescisão do presente contrato o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e
condições, sem prejuízo das penalidades previstas neste instrumento.
12.2. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista na legislação antes mencionada.
12.3. A rescisão contratual solicitada pela CONTRATADA deverá ser encaminhada com
antecedência de trinta (30) dias.
12.4. No caso de rescisão contratual administrativa, se a interrupção das atividades em
andamento puder causar prejuízo à população, a critério do CONTRATANTE, será observado
o prazo de trinta (30) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA não prestar
os serviços de acordo com as disposições deste contrato, poderá ser aplicada alguma das
penalidades deste instrumento.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da contratação, bem como
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
CONTRATO os documentos do Edital de Licitação Pregão Eletrônico n° XXXX, e em especial,
os Documentos de Habilitação da CONTRATADA.
13.2. A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis da Lei Federal n° 8.666/1993, e pela Lei Federal n° 10.520/2002,
subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
13.3. Toda a documentação apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE quando de
sua habilitação poderá, a qualquer momento, ser solicitada pelo CONTRATANTE para fins de
averiguação de sua regularidade. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar ao
CONTRATANTE a qualquer tempo todas as informações, certidões negativas, alvarás e
demais documentos que este lhe solicitar.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato estará a CONTRATADA sujeita às seguintes
sanções:
I - Advertência;
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

II - Multa:
a) de 20% sobre o valor contratual no caso de recusa da assinatura do Contrato,
quando regularmente convocado, ou na hipótese de rescisão contratual por
culpa da CONTRATADA.

c) de até 20% sobre o valor contratual, no caso de descumprimento de qualquer
cláusula do presente Contrato, ressalvado o disposto nas letras a e b desta
cláusula.
III - Impedimento de participação em licitação e de contratar com o CISAMURES pelo
período de até 05 (cinco) anos consecutivos;
IV - Declaração de inidoneidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DE DADOS
15.1. A CONTRATADA deverá observar o disposto na Lei Federal n° 13.709/2018 conforme
segue:
15.1.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente
Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais
e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a
Lei n° 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada
país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados
dos clientes desta.
15.1.2. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções
da CONTRATANTE e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de
não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de
modo formal este fato imediatamente à CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o
contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
15.1.3. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas
apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os
dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a
proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação,
divulgação ou perda acidental ou indevida.
15.1.4. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão
de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados,
modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da CONTRATANTE.
15.1.5. Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios,
diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados
processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores,
representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob
responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a
CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente

27

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ BLEYER RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/D1AD-0E9D-3676-DC0D e informe o código D1AD-0E9D-3676-DC0D

b) de 0,5% sobre o valor inadimplente do Contrato, por dia, no caso de atraso
injustificado por parte da CONTRATADA no cumprimento dos prazos de
execução dos serviços ou atraso na entrega dos bens consumíveis ou solução
de vícios ou imperfeições constatadas no objeto, até o limite de 20%.

confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços
à CONTRATANTE. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais
aplicáveis em relação à proteção de dados.
15.1.6. Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a
distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios
que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.
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15.1.8. A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro)
horas a respeito de qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais
relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários, ou
terceiros autorizados ou qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e
responsabilidades da CONTRATADA.
15.1.9. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e
danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de
qualquer multa ou penalidade imposta à CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer dos dispositivos
previstos nesta cláusula quanto a proteção e uso dos dados pessoais.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1. A fiscalização do contrato será realizada pelos servidores do CISAMURES conforme
estabelece a Resolução n° 03/2020 - CISAMURES nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1. Fica eleito o FORO DA COMARCA DE LAGES/SC, para dirimir as questões decorrentes
da execução do presente contrato.
E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato o qual apresenta-se em 02 (duas)
vias de igual teor, para que produza seus devidos e legais efeitos.

Lages, SC, xxx de xxxx de 2022.

______________________________
Beatriz Bleyer Rodrigues
Diretora Executiva
CISAMURES

Testemunhas

___________________________
XXXXXXXXXXX
Representante Legal
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15.1.7. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados
pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a CONTRATANTE para
que esta tome as medidas que julgar cabíveis.
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CONS. INTERM. SAUDE DA MICRO REGIAO DA

PREGÃO ELETRÔNICO

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nr.: 4/2022 - PE

CNPJ: 07.383.800/0001-88
R. Nossa Sra. dos Prazeres, 62
CEP: 88502-230 - Lages SC

Telefone: (49) 3251-3700

Processo Administrativo:

1489/2022

Data do Processo:

02/08/2022

ANEXO V
PARTE INTEGRANTE TERMO DE REFERÊNCIA
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Quantidade

Unid.

Especificação

Preço Unitário

Preço Total
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Nº
1

40,000

UNID

ARMÁRIO AÇO - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, COR:CINZA,
QUANTIDADE PORTAS:2 UN, QUANTIDADE MINIMA DE
PRATELEIRAS:3 UN, ALTURA:1,98 M, LARGURA:0,90 M,
PROFUNDIDADE:0,40 M, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:COM FECHADURA

1.945,6600

77.826,40

2

200,000

UNID

CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA FIXA CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA. FIXA.TECIDO
PRETA. BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA
FABRICADOS COM ESPUMA LAMINADA. CAPACIDADE
DE CARGA 110 KG. EM AÇO, TUBO 7/8

193,0400

38.608,00

3

50,000

UNID

CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA FIXA - Cadeira
Executiva Ergonômica Interlocutor com regulagem de
altura, com braços reguláveis para altura, pés trapézio,
obedecendo a NR n° 17

450,1000

22.505,00

4

50,000

U

CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE - Cadeira
presidente, com base giratória com rodinhas, assento e
encosto em espuma injetada, com regulagem de altura do
assento, em material sintético impermeável, apoio de braço
com regulagem de altura. A cadeira deverá seguir todas as
condições estabelecidas pela ABNT NR n° 17

994,6600

49.733,00

5

20,000

UNID

GAVETEIRO ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA
ELETROSTÁTICA COM EPÓXI. NA COR:CINZA,
QUANTIDADE PORTAS:4 UN,
ALTURA:133 CM, LARGURA,46 CM,
PROFUNDIDADE:0,70 CM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:GAVETAS TELESCÓPICAS COM
FECHADURA E CORREDIÇA,

792,6500

15.853,00

6

30,000

U

GAVETEIRO MÓVEL - GAVETEIRO MOVEL EM MDF
COM 4 GAVETAS E RODINHAS MEDIDAS: 400 X 480 x
740MM. Gavetas normais. Cores branco ou cinza

577,0800

17.312,40

7

50,000

U

LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA 3 LUGARES
EM PROLIPOPILENO, COM PÉS FIXOS EM AÇO, COR
PRETA E COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE
180KG -

790,7200

39.536,00

8

50,000

U

MESA RETANGULAR EM "L" - MESA RETANGULAR EM
"L" COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 1200 x 600 x 740mm
+ mesa retangular medidas: 1400 x 600x740mm, gaveteiro
fixo com 02 gavetas nas medidas:420x410x260mm - COR:
MADEIRADA

1.065,2100

53.260,50

9

30,000

UNID

AR CONDICIONADO 9000 BTUS - Ar condicionado split
9000 btus. Ciclo Quente e frio. Trocador de calor que
trabalha de forma inteligente. Compressor e ventilador que

1.682,9000

50.487,00
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gelam o ar mais rápido. Classificação energética A. Com
filtro HD - antibactéria. Tensão/Voltagem
220V. Nível baixo de ruído. 3 velocidades. Cor branco.
Controle remoto. Garantia de 12 meses.
10

30,000

UNID

AQUECEDOR DE AR 2.000W 220V - 2 NÍVEIS DE
AQUECIMENTO - Aquecedor de ar Elétrico. 2.000W - 2
Níveis de aquecimento e controle de temperatura. Aquece,
circula e desumidifica. Baixo nível de ruído. 220V. Garantia
12 meses.

11

2,000

UNID

BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL 200 KG - Balança
Profissional Portátil. Capacidade máxima de 200Kg,
divisões de 50g. Visor em Led. Display com 06 dígitos em
LCD com backligth. Bateria recarrégavel. Fonte de
alimentação externa de 90 a 240 VAC, com chaveamento
automático. Bivolt. Plataforma em chapa de aço carbono.
Tapete adesivo em PVC. 01 ano de garantia.

12

10,000

UNID

13

10,000

14

7.377,30

3.628,6700

7.257,34

BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE 180KG - Balança Digital
de vidro temperado 8mm. Capacidade máxima de 180kg.
Divisor de peso: 100gr. Display LCD. Modelo Slim, ideal
para consultório. Função liga/desliga Automática.
Funcionamento Pilhas.

393,5900

3.935,90

UNID

CELULAR SMARTPHONE 32GB - Celular Smartphone,
32GB. Tecnologia 4G. Conectividade: Bluetooth e Wi-fi.
Processador Quad-Core. Velocidade do Processador 1.5
GHz. 2GB RAM. Tela 6,5 HD. Dual Chip. Bateria de
3000mAh. Suporte para cartão de memória MicroSD até
512GB. Sistema operacional: Android. Versão do sistema
operacional 10 ou superior. Tipo de chip: Nano-SIM (4FF).
Resolução da câmera traseira. Carregamento rápido.
Desbloqueado. Garantia mínima 01 ano. Conteúdo da
embalagem: - 1 Smartphone - 1 Carregador - 1 Cabo USB 1 Extrator de chip - 1 Manual do usuário.

1.069,3600

10.693,60

30,000

U

COMPUTADOR - DESKTOP - Computador - Desktop
Processador: Processador no mínimo com 04 núcleos,
com frequência igual ou superior a 3,6 Ghz; cachê de 6Mb;
Disco Rígido: SSD M.2 PCle; 512 GB; Memória Ram: 16GB
DDR4; Placa Mãe com Áudio, Vídeo e Lan OnBoard
Mínimo de: 06 entradas USB; 1 Entrada de Rede
(10/100/1000mbps); 1 Conexão VGA; 1 Conexão para
saída de áudio; 1 Conexão para entrada de áudio; Fonte:
400W Real (Bivolt); Sistema Operacional: Windows 10
Home. 64 Bits; Cabos de força. Cor Preto.

6.158,0000

184.740,00

15

50,000

U

FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET - FONE OUVIDO,
TIPO:HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO
FIO:MÍNIMO 2 M, TIPO FONE:ESTÉREO ACOLCHOADO
COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO
MICROFONE 180¨, TIPO MICROFONE:OMNIDIRECIONAL

154,5800

7.729,00

16

5,000

U

FRAGMENTADORA DE PAPEL - FRAGMENTADORA
PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO:15 FL, TENSÃO
MOTOR:110 V, DIMENSÕES PICOTE:2 X 12 MM,
ABERTURA:240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA:34 L,
POTÊNCIA:900 W, TIPO:ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:FRAGMENTA PAPEL, GRAMPOS, CD/DVD,
CLIPS E CARTÕES, NÍVEL RUÍDO:60 DB

1.872,6200

9.363,10

17

2,000

UNID

MICROONDAS 20L - Microondas capacidade 20 Litros. Cor
Branco. Potência mínima 1400W. Voltagem: 220V. Prato
giratório. Trava de Segurança. Garantia mínima de 12
meses.

562,2400

1.124,48

18

30,000

UNID

MONITOR PC LED 18,5 - Monitor par PC. LED 18,5
widescreen; Tipo de iluminção traseira: Sistema W-Led;
Dimensão do Painel: 47 cm (18,5); sRGB; Entrada de sinal
VGA e HDMI; Cabo de Força; Cabo de vídeo; Base e
monitor; Garantia de no mínimo 12 meses

954,6600

28.639,80
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19

80,000

U

MOUSE ÓPTICO SEM FIO - Mouse óptico sem fio 2.4 Ghz
,com scroll, conexão USB. 3 botões.

20

50,000

U

21

5,000

22

2.608,00

ROTEADOR WIRELESS - Roteador Wireless com no
mínimo: 3 antes, 802.11ac Wave2 Wi-Fi - 1300 Mbps na
banda de 5 GHz e 600 Mbps na banda de 2.4 GHz

241,3100

12.065,50

U

SANDUICHEIRA ELÉTRICA - SANDUICHEIRA ELÉTRICA
860 W, 220v

135,7500

678,75

80,000

U

TECLADO MULTIMIDIA SEM FIO - TECLADO
MULTIMIDIA SEM FIOEntrada USB, preto; padrão: abnt
compatível com todas as versões. Sem fio 2.4 Ghz

54,7500

4.380,00

23

50,000

UNID

TELEFONE SEM FIO - Telefone sem fio, incluindo funções
flash, rediscagem e mudo.7 Tipos de campainha. Antena
interna, alcance médio de 50m em área fechada. Bivolt.
Com base para carregamento de bateria.

144,3000

7.215,00

24

5,000

UNID

NOTEBOOK - Notebook: Processador: mínimo de 04
núcleos, com frequência igual ou superior a 3,6 Ghz, cachê
de 6Mb Memória Ram: 8GB DDR4 Disco Rígido: SSD
256GB ou superior. Placa Mãe com Vídeo, Áudio e Lan
Integrada (Wireless) Tela: Mínimo de 15,6 Polegadas
(1366x768) Sistema Operacional: Windows 10 Home 64
Bits WebCam Integrada (720p) Mínimo: 01 Entrada de
HDMI, 02 Entradas USB; 1 Entrada de rede
(10/100/1000mbps) Bateria Integrada no mínimo com 03
Células de ions de lítio (Bivolt)

5.804,9700

29.024,85

25

3,000

U

PLACA SWITCH, PADRÃO:10/100/1000, QUANTIDADE
PORTAS:48 PORTAS, CONECTOR:RJ-45,
APLICAÇÃO:SWITCH - PLACA SWITCH,
PADRÃO:10/100/1000, QUANTIDADE PORTAS:48
PORTAS, CONECTOR:RJ-45, APLICAÇÃO:SWITCH

1.217,1900

3.651,57

26

5,000

U

TELEVISOR - TELEVISOR, TAMANHO TELA:50 POL,
VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:SMART TV, FULL HD, ENTRADAS
HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA:LED,
ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTOTELEVISOR,
TAMANHO TELA:50 POL, VOLTAGEM:BIVOLT V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, FULL HD,
ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO
TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO

4.630,8700

23.154,35

27

20,000

CX

APONTADOR DE LÁPIS C DEPÓSITO (CERTIFICAÇÃO
INMETRO) - Apontador de Lápis com depósito. Lâmina de
aço temperado, garantindo maior durabilidade. Produto
com certificação do INMETRO caixa com 12

19,7100

394,20

28

500,000

U

BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO
ELETRÔNICO REP (57 MM X 300M) - BOBINA TÉRMICA
PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO REP (57 MM
X 300M)

21,2100

10.605,00

29

10,000

CX

BORRACHA NATURAL BRANCA EM LÁTEX, PARA
APAGAR LÁPIS GRAFITE, - BORRACHA NATURAL
BRANCA EM LÁTEX, PARA APAGAR LÁPIS GRAFITE,
MEDINDO APROXIMADAMENTE 31 X 21 X 7MM. CAIXA
COM 40 BORRACHAS.

27,9600

279,60

30

30,000

UNID

CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA DISPLAY
GRANDE 12 DÍGITOS - Calculadora eletrônica de mesa.
Display grande. 12 dígitos. 2 fontes de energia: Bateria e
solar. Auto desliga. Inclinação do visor. Dimensões
aproximadas: Comprimento 15,35cm x 12cm Largura.

29,0900

872,70

31

300,000

UNID

Caixa arquivo morto em papelão. Características: material:
p - Caixa arquivo morto em papelão. Características:
material: papelão, Tamanho Ofício e cor: parda.

6,2400

1.872,00

32

100,000

CX

Caneta esferográfica Azul - Caneta esferográfica, em
acrílico transparente sextavado, ponta média de 1.0mm, na
cor azul, ponta de níquel com esfera de tungstênio e
componentes metálicos, tampa anti-asfixiante na cor da
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe.

42,6100

4.261,00

Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ BLEYER RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamures.1doc.com.br/verificacao/D1AD-0E9D-3676-DC0D e informe o código D1AD-0E9D-3676-DC0D

32,6000

Página: 4 / 8
Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando
borrões na escrita. Caixa com 50 canetas
100,000

CX

Caneta esferográfica Preta - Caneta esferográfica, em
acrílico transparente sextavado, ponta média de 1.0mm, na
cor preta, ponta de níquel com esfera de tungstênio e
componentes metálicos, tampa anti-asfixiante na cor da
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por
encaixe.Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente
evitando borrões na escrita. Caixa com 50 canetas

45,2100

4.521,00

34

20,000

CX

Caneta esferográfica Vermelha - Caneta esferográfica, em
acrílico transparente sextavado, ponta média de 1.0mm, na
cor vermelha, ponta de níquel com esfera de tungstênio e
componentes metálicos, tampa anti-asfixiante na cor da
tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por
encaixe.Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente
evitando borrões na escrita. Caixa com 50 canetas

44,7100

894,20

35

10,000

CX

Caneta marca texto em plástico, tipo ponta: chanfrada/poliet
- Caneta marca texto em plástico, tipo ponta:
chanfrada/polietileno, cor: fluorescente amarela: tipo: base
dágua não recarregável e características adicionais:
secagem rápida, Caixa com 12

29,1700

291,70

36

10,000

CX

Caneta marca texto em plástico, tipo ponta: chanfrada/poliet
- Caneta marca texto em plástico, tipo ponta:
chanfrada/polietileno, cor: fluorescente verde: tipo: base
dágua não recarregável e características adicionais:
secagem rápida, Caixa com 12

29,1700

291,70

37

500,000

CX

Clipes para papéis, galvanizados, tamanho 2/0. Caixa com
100 - Clipes para papéis, galvanizados, tamanho 2/0. Caixa
com 100 unidades.

3,8300

1.915,00

38

500,000

CX

Clipes para papéis, galvanizados, tamanho 8/0. Caixa com
25 - Clipes para papéis, galvanizados, tamanho 8/0. Caixa
com 25 unidades.

2,7800

1.390,00

39

100,000

UNID

Cola material: plástico, composição: Resina PVA e água,
tipo - Cola material: plástico, composição: Resina PVA e
água, tipo: líquido, cor: branca e características adicionais:
bico aplicador, atóxico, lavável, secagem rápida e frasco de
40 g.

4,0400

404,00

40

100,000

UNID

Cola tipo: bastão, material: plástico, composição: base glic Cola tipo: bastão, material: plástico, composição: base
glicerina, cor: branca, peso: 40 g, aplicação: papel,
secagem: rápida e característica adicional: atóxica.

3,8300

383,00

41

3.000,000

PC

COPO DE ISOPOR DESCARTAVEL - COPO DE ISOPOR
180 ML DESCARTAVEL, PACOTE COM 25 UNIDADES

11,9200

35.760,00

42

6.000,000

PC

COPO PLASTICO DESCARTAVEL - COPO PLASTICO
DESCARTAVEL 180ML Dentro das normas ABNT. Pacote
com 100 unidades.

4,6000

27.600,00

43

2.000,000

PC

Copos para água descartáveis, de 200ml na cor branca,
pacote - Copos para água descartáveis, de 200ml na cor
branca, Dentro das normas ABNT. pacote com 100
unidades.

5,7100

11.420,00

44

1.000,000

PC

Copo plástico descartável branco 50ml , pacote com 100
unida - Copo plástico descartável branco 50ml , Dentro das
normas ABNT. pacote com 100 unidades

2,2200

2.220,00

45

50,000

UNID

Corretivo líquido, a base dágua, secagem rápida, atóxico, in
- Corretivo líquido, a base dágua, secagem rápida, atóxico,
inodoro, não inflamável, em frasco com 18ml.

4,5300

226,50

46

150,000

PC

Elástico Nº18 Amarelo em borracha natural, Indicados Para
Us - Elástico Nº18 Amarelo em borracha natural, Indicados
Para Uso Corporativo (Pra Juntar Documentações,
Processos, Papéis Em Geral, Etc.). Pacote com 100g.

4,5900

688,50

47

250,000

CX

Envelope kraft natural 240mm x 340 mm, 80 mg/m2, caixa
com 2 - Envelope kraft natural 240mm x 340 mm, 80
mg/m2, caixa com 250 unidades.

64,3900

16.097,50
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48

5,000

UNID

ESCADA EXTENSÍVEL EM ALUMÍNIO - ESCADA
EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE:ATÉ 120 KG,
TIPO SAPATA:LARGA E DE BORRACHA, TIPO
DEGRAUS:(2 X 7) ACOPLADOS LADO A LADO,
QUANTIDADE DEGRAUS:07 UN, ALTURA FECHADA:2,40
M, ALTURA ABERTA:2,20 M

49

25,000

UNID

50

30,000

51

1.750,00

Estilete profissional emborrachado 6 - Estilete profissional
emborrachado 6

17,3800

434,50

UNID

EXTENSÃO ELÉTRICA - Extensão elétrica, cabo 2,5mm,
com 5m e no mínimo 3 tomadas

25,9600

778,80

80,000

UNID

Extrator de grampos, confeccionado em chapa de aço
carbono g - Extrator de grampos, confeccionado em chapa
de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável,
possuindo ponta chata arredondada, abas laterais
dobradas formando curvatura apropriada para apoio dos
dedos e garantindo o reforço da inclinação. Deverá ser
resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas
para não causar ferimentos, nem tão pouco ranhuras ou
recortes no papel.

5,8600

468,80

52

50,000

UNID

FILTRO DE LINHA 10A 3,0M (6 TOMADAS) - Filtro de
Linha 6 tomadas. Gabinete em plástico (ABS) anti-chamas,
resistente a impactos. Chave liga-desliga, Led indicador e
suporte para fixação. 10A. Cabo de 3,0 Metros. Tomadas
FNT (fase, neutro, terra) no padrão NBR 14136. Próprio
para eliminar/atenuar ruídos da rede eletrica e proteção
contra sobrecargas, surtos de tensão e curtos-circuitos.
Certificado pelo Inmetro. Cor Preta.

51,4700

2.573,50

53

500,000

U

FITA AUTO ADESIVA LARGA TRANSPARENTE (45mm x
40m) - Fita auto adesiva larga, transparente, 45mmx40m.

5,8700

2.935,00

54

80,000

UNID

Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 48mm x 50 m. Fita auto adesiva, crepe, larga medindo 48mm x 50 m.

12,3400

987,20

55

240,000

U

Fita auto adesiva, transparente, 12mmx50m. - Fita auto
adesiva, transparente, 12mmx50m.

5,0200

1.204,80

56

100,000

UNID

FITA ADESIVA DUPLA FACE (20m x 12mm) - Fita Adesiva
Dupla face. Fixação forte/permanente. Adere a diversos
tipos de superfícies. Comprimento: 20m x 12mm de largura.

22,9500

2.295,00

57

130,000

PC

Folhas de etiquetas brancas auto-adesivas com 14
etiquetas p - Folhas de etiquetas brancas auto-adesivas
com 14 etiquetas por folhas 33,9 x 101,6mm. Embalagem
com 100 folhas carta.

57,8100

7.515,30

58

20,000

UNID

GARRAFA TÉRMICA 1,8L - Garrafa Térmica 1,8 Litros.
Modelo Pump.
Sistema Anti pingos.

65,1700

1.303,40

59

100,000

UNID

Grampeador 26/6 - 30 folhas - Grampeador 26/6 - 30 folhas

59,0900

5.909,00

60

30,000

PC

GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO PARA 200
FOLHAS PACOTE COM 50 - GRAMPO TRILHO
PLASTICO BRANCO PARA 200 FOLHAS PACOTE COM
50

15,1700

455,10

61

50,000

CX

Grampos para grampeador, modelo 26/6, caixa com 5.000
unidad - Grampos para grampeador, modelo 26/6, caixa
com 5.000 unidades, galvanizados

7,6500

382,50

62

10,000

U

Tinta na cor preta, para almofada de carimbo. Embalagem
com - Tinta na cor preta, para almofada de carimbo.
Embalagem de 40 ml.

8,4800

84,80

63

30,000

UNID

Tesoura grande de escritório, 20cm de comprimento (8''),
para - Tesoura grande de escritório, 20cm de comprimento
(8), para uso geral, com cabo de polipropileno preto, com
lâmina em aço inoxidável.

17,1400

514,20

64

10,000

UNID

Suporte para copo plastico descartável, capacidade de 50
ml - Suporte para copo plastico descartável, capacidade de
50 ml

34,5900

345,90

65

20,000

UNID

Suporte para copo plastico descartável, capacidade de 180

50,4800

1.009,60
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m - Suporte para copo plastico descartável, capacidade de
180 ml
10,000

PC

Régua de 30cm, em acrílico cristal, não flexível, com
gradua - Régua de 30cm, em acrílico cristal, não flexível,
com graduação precisa em centímetro e milímetro.
Embalagem com 24 unidades.

43,4600

434,60

67

10,000

UNID

Placa Sinalizadora Piso Molhado. Altura 58cm X Entre
Faces - Placa Sinalizadora Piso Molhado. Altura 58cm X
Entre Faces 42cm. Polipropileno. Cor amarela que
representa Atenção.

68,2700

682,70

68

50,000

UNID

Pincel atômico. Características: plástico... (vermelho) Pincel atômico. Características: plástico, tipo ponta feltro,
carga: descartável e cor tinta: vermelho.

4,8700

243,50

69

50,000

UNID

Pincel atômico. Características: plástico.. (cor preta) Pincel atômico. Características: plástico, tipo ponta feltro,
carga: descartável e cor tinta: preta

4,8700

243,50

70

50,000

UNID

Pincel atômico. Características: plástico, tipo ponta feltro Pincel atômico. Características: plástico, tipo ponta feltro,
carga: descartável e cor tinta: azul.

4,8700

243,50

71

35,000

PC

PILHAS TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA
RECARREGAVEL - PILHAS TAMANHO: PEQUENA,
MODELO: AA, TIPO: ALCALINA, TENSÃO: 1,5 V.,
RECARREGÁVEL, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.

31,5000

1.102,50

72

35,000

PC

PILHAS TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA
RECARREGAVEL - PILHAS TAMANHO: PALITO,
MODELO: AAA, TIPO: ALCALINA, TENSÃO: 1,5 V.,
RECARREGÁVEL, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES.

25,7300

900,55

73

100,000

PC

PILHAS TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA - PILHAS
TAMANHO: PEQUENA, MODELO: AA, TIPO: ALCALINA,
TENSÃO: 1,5 V., NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM
COM 2 UNIDADES.

6,9900

699,00

74

100,000

PC

PILHAS TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA - PILHAS
TAMANHO: PALITO, MODELO: AAA, TIPO: ALCALINA,
TENSÃO: 1,5 V., NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM
COM 2 UNIDADES.

6,2700

627,00

75

30,000

UNID

Perfurador para papel, 100 folhas - Perfurador para papel,
estrutura metálica pintada, manual, tamanho grande, para
dois furos simultâneos, distância entre os furos de 80 mm,
com capacidade para perfurar 100 folhas de papéis de uma
só vez.

253,7700

7.613,10

76

30,000

UNID

Perfurador para papel, estrutura metálica pintada, manual, t
- Perfurador para papel, estrutura metálica pintada, manual,
tamanho grande, para dois furos simultâneos, (tipo central),
com capacidade para perfurar 20 folhas de papéis de uma
só vez.

69,2300

2.076,90

77

20,000

UNID

Pen Drive 32 GB. DDR3 SDRAM. - Pen Drive 32 GB. DDR3
SDRAM.

59,3000

1.186,00

78

350,000

UNID

Pasta Registrador A/Z tamanho A4 - Pasta, Registrador A/Z
tamanho A4 Lombo largo com visor. Com mecanismo.
L:285 x A:75 x C:315mm.

24,5700

8.599,50

79

150,000

UNID

Pasta sanfonada Plástica Duplicada, com 12 divisórias e
elás - Pasta sanfonada Plástica Duplicada, com 12
divisórias e elástico.

27,6600

4.149,00

80

50,000

UNID

Pasta Aba Elástico Oficio 4cm - Cristal - Pasta Aba Elástico
Oficio 4cm - Cristal

11,4900

574,50

81

350,000

CX

Papel Sulfite A4 Office - 210 x 297mm 75g/m² - Caixa com
10 - Papel Sulfite A4 Office - 210 x 297mm 75g/m² - Caixa
com 10 resmas

249,9200

87.472,00

82

400,000

UNID

PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ ELETROCARDIÓGRAFO Papel Termosensível para eletrocardiógrafo (modelo EKG 2000 / BIONET / CardioCare 20000). Rolo. 216mm x 30m

39,7900

15.916,00

83

25,000

CX

Papel carbono filme A4 (azul ou preta) Caixa com 100
folhas - Papel carbono filme A4 (azul ou preta) Caixa com

49,4000

1.235,00
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100 folhas.
84

100,000

UNID

LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - LIVRO
PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA DURA,
104 FLS, 154 x 216

85

150,000

UNID

Lâmpadas Led Bulbo 9W; 6500k - Lâmpadas Led Bulbo
9W; 6500k

86

100,000

PC

87

100,000

88

4.166,00

9,8300

1.474,50

PILHAS TAMANHO: MÉDIA, ALCALINA - PILHAS
TAMANHO: MÉDIA, ALCALINA MODELO: C, TENSÃO: 1,5
V., NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM COM 2
UNIDADES.

25,8300

2.583,00

CX

Pasta Suspensa para arquivo de aço, com grampo. Caixa
com 50 - Pasta Suspensa para arquivo de aço, com
grampo. Caixa com 50 unidades.

67,2900

6.729,00

100,000

CX

GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - GRAMPO PARA
GRAMPEADOR 26/6 - CX COM 5000 UND

6,1000

610,00

89

100,000

CX

GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13 - GRAMPOS
GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM
5000 UND

22,1900

2.219,00

90

10,000

UNID

371,3400

3.713,40

91

500,000

U

8,4100

4.205,00

92

100,000

UNID

22,9500

2.295,00

93

250,000

PC

Fita auto adesiva, transparente, 24mmx50m. Pacote com 5
unid - Fita auto adesiva, transparente, 24mmx50m. Pacote
com 5 unidades.

6,9200

1.730,00

94

30,000

UNID

Grampeador de metal, tipo: mesa, capacidade: 20 folhas Grampeador de metal, tipo: mesa, capacidade: 20 folhas

18,6700

560,10

95

30,000

UNID

Grampeador de metal, tipo: mesa, capacidade: 240 folhas Grampeador de metal, tipo: mesa, capacidade: 240 folhas

144,1200

4.323,60

96

100,000

UNID

Grampo 23/20 Caixa com 500 Unidades - Grampo 23/20
Caixa com 500 Unidades

11,8900

1.189,00

97

50,000

CX

Grampos para grampeador, modelo 26/8, caixa com 5.000
unida - Grampos para grampeador, modelo 26/8, caixa
com 5.000 unidades, galvanizados

7,3300

366,50

98

10,000

UNID

JARRA DE VIDRO TEMPERADO 1L - Jarra de vidro
Temperado/Refratário. Com alça. Capacidade: 1 Litro. Pode
ir à lava-louça e ao Microondas.

35,0700

350,70

99

300,000

UNID

LÂMPADA DE LED TUBULAR 16W; T8; 6500k; 120cm Lâmpada de Led Tubular 16W; T8; 6500k; 120cm

13,8700

4.161,00

100

10,000

CX

Lápis Grafite Preto HB nº 2. Corpo redondo, marca do
fabrica - Lápis Grafite Preto HB nº 2. Corpo redondo, marca
do fabricante impressa. Caixa com 72 unidades.

41,2300

412,30

101

10,000

UNID

LIVRO DE REGISTO DE ATAS CAPA DURA 200 F - Livro
de Registro de Atas. Capa Dura. 200 folhas

21,4400

214,40

102

150,000

U

PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO PLÁSTICO PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO PLÁSTICO
TAMANHO OFÍCIO

3,1200

468,00

103

200,000

PC

PILHAS TAMANHO: GRANDE, ALCALINA - PILHAS
TAMANHO: GRANDE, ALCALINA MODELO: D TENSÃO:
1,5 V., NÃO RECARREGÁVEL, EMBALAGEM COM 2
UNIDADES.

21,2900

4.258,00

104

200,000

CX

Rolo de senha bico de Pato. 3 dígitos (000 - 999). Com
2000 - Rolo de senha bico de Pato. 3 dígitos (000 - 999).
Com 2000 senhas cada rolo. Caixa com 10 rolos.

17,0000

3.400,00

105

150,000

U

CABO DE REDE - CABO DE REDE REVESTIDO EM PVC,
CONTENDO 3 METROS DE COMPRIMENTO E COM 2
CONECTORES RJ45

20,4800

3.072,00

EXTENSÃO ELÉTRICA - Extensão elétrica, cabo PP
protegido 2 x 2,5 mm. Com 30 metros 10/20A com 3
tomadas
BALÃO FESTA - BALÃO FESTA TAMANHO 9, FEITO EM
BORRACHA, CORES SORTIDAS
FITA ADESIVA DEMARCAÇÃO DE SOLO ZEBRADA
(48mm x 30m) - Fita Adesiva Demarcação De Solo
48mmx30m Zebrada
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9,1500

457,50

UNID

Lâmpadas LED, luz branca, 4,5W; Bivolt - Lâmpadas LED,
luz branca, 4,5W; Bivolt

9,3600

1.404,00

50,000

U

TELEFONE IP - Telefone IP, compativel com headset, tela
em LCD, Portas Ethernet de 10/100 Mbps,

263,3700

13.168,50

109

50,000

U

MOLHA DEDOS - MOLHA DEDOS Características:
material base: plástico, material tampa: plástico, material
carga: creme atóxico, peso: 12 g. Características
adicionais: não gorduroso, indicado para o manuseio de
papéis, não mancha o papel.

5,4200

271,00

110

5,000

U

CARREGADOR DE PILHA RECARREGAVEL CARREGADOR DE PILHA RECARREGAVEL, DEVERA
CARREGAR ATÉ 4 PILHAS AA OU AAA
SIMULTANEAMENTE, AUTODESLIGAMENTO QUANDO
AS PILHAS CARREGAM 100%,

187,9800

939,90

111

5,000

U

BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA
ELETRÔNICA - BALANÇA PEDIÁTRICA
ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA FAIXA DE MEDIÇÃO
ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; CONCHA
ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X
290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES;
DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA
E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO
CARBONO ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS
REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE
EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO
AUTOMÁTICO - BI-VOLT;

1.034,5000

5.172,50

50,000

CX

107

150,000

108

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:
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Visor e Etiqueta para pasta suspensa. Caixa com 50
unidades. - Visor e Etiqueta para pasta suspensa. Caixa
com 50 unidades.

106

1.070.007,59
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