
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 006/2015

O MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS - MG, através da Secretaria Municipal de Cultura e
Comunicação Institucional,  torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar
licitação para AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  CRIAÇÃO,  AMPLIAÇÃO,
EQUIPAMENTO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CASA DA CULTURA E
TEATRO DE PARÁ DE MINAS, conforme Anexo I,  cujo edital se encontra à disposição
dos interessados para aquisição até as 08:30 horas do dia 30  de janeiro  de 2015, na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, situada na
Praça Afonso Pena, n.º 30 - Centro.

A licitação, do tipo MENOR PREÇO, será procedida na modalidade de PREGÃO.

A licitação se subordina aos ditames contidos na Lei Federal nº  10.520/2002 e
subsidiariamente à Lei Federal nº  8.666/1993, bem  como  o  Decreto  Municipal  n.º
3.578/2003 e suas alterações, sendo que as despesas decorrentes do presente certame
correrão à conta de dotação própria do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

No presente processo, é garantido às microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que participarem do certame tratamento diferenciado e
simplificado, nos termos do artigo 49 da Lei Complementar  nº 123/2006, com suas
alterações posteriores e Lei Municipal nº  5.142/2011, desde que preenchido e
apresentados o modelo constante do Anexo V deste Edital (Declaração de
Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Microempreendedor Individual) e a  Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial de seu domicílio, conforme o artigo 8º da Instrução Normativa nº 103/2007 do
Departamento Nacional de Registro do Comércio.

O julgamento iniciar-se-á às 09  :00     horas     do     dia     30   de janeiro   d  e     2015 no edifício-sede
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, no endereço constante no preâmbulo deste
Edital, onde o Pregoeiro Oficial dará início à sessão de pregão. 

Pará de Minas – MG, 15 de janeiro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Luciano Almeida Melo Pereira  
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional  

Renato Vasconcelos de Melo 
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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PREGÃO     N.º     006  /2015
PROCESSO     LICITATÓRIO     (PRC)      N.º     1651  /  14

O Município de Pará de Minas - MG, mediante o Pregoeiro Oficial designado
pela Portaria  n.º 12.218  de  27  de dezembro  de 2013, Sr. Anderson José Guimarães
Viana, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO.

A abertura da sessão será às 09:00 horas, do dia 30/01/2015, quando
serão recebidos os documentos para credenciamento dos representantes das
sociedades licitantes e, após, serão recebidos os envelopes de proposta e
documentação relativos à licitação.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei
Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, bem como o Decreto
Municipal n.º 3578/2003, com suas alterações posteriores, e demais normas e condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.

I   –   DO     OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a contratação de sociedade(s) e/ou empresário (s)
para FORNECIMENTO  DE  MATERI  AIS  E  EQUIPAMENTOS  PARA  CRIAÇÃO,
AMPLIAÇÃO E  ADEQUAÇÃO DO CENTRO  DE EVENTOS CASA DA CULTURA E
TEATRO DE PARÁ DE MINAS, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.

1.2 – Integram este Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Discriminação do objeto do certame, proposta comercial;
b) Anexo II – Minuta de Contrato;
c) Anexo III – Declarações conjuntas, sendo: 

c.1) Declaração para fins do disposto do inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
c.2) Declaração atestando o conhecimento e aceitação de todos os termos do edital e
seus anexos; 
c.3)  Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os
impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e
indiretas incidentes na execução do objeto licitado;

d) Anexo IV – Modelo de Procuração;
e) Anexo V –  Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual;
f) Anexo VI –  Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação, conforme estabelecidos no instrumento convocatório;
g) Anexo VII – Tabela de Preço médio orçado pelo Município.

II   –   DA     IMPUGNAÇÃO     DO     ATO     CONVOCATÓRIO

2.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente
ato convocatório.

2.2 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, serão publicadas as alterações
decorrentes e, caso necessário, designar-se-á nova data para apresentação das
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propostas.

2.3  –  As  solicitações  de  esclarecimentos,  providências  e  impugnações deverão
observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizadas na Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura
Municipal de Pará de Minas, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30 – Centro.

III   –   DA     PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste pregão as sociedades e/ou empresários:

3.1.1 – estabelecidos (as) no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas
neste edital e anexos;

3.2 – Os licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste
edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 1 sua
proposta comercial, conforme solicitado na cláusula V deste edital, e no envelope n.º 2 a
documentação comprobatória da habilitação solicitada na cláusula VII deste edital, sendo
que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e
telefone, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG
Razão Social e inscrição no CNPJ

Envelope n.º 1 - PROPOSTA COMERCIAL
Processo Licitatório (PRC) n.º 1651/14 

Pregão n.º 006/2015

Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG
Razão social e inscrição no CNPJ

Envelope n.º 2 – DOCUMENTAÇÃO
Processo Licitatório (PRC) n.º 1651/14 

Pregão n.º 006/2015 

3.3 – Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades e/ou empresários:

3.3.1 – em recuperação extrajudicial, judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.3.2 – que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspensos ou por esta tenham sido declarados inidôneos;

3.3.3 – que estejam reunidos em consórcio e sejam controlados, coligados ou subsidiários
entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição; e

3.3.4 – estrangeiros (as) que não funcionam no país.

3.4 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.

3.5 – O  presente edital está sujeito a eventuais alterações, que serão devidamente
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publicadas da mesma forma que o original, devendo as sociedades e/ou empresários
interessados acompanhar, via internet pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/, todo
o trâmite licitatório até a data de abertura do certame.

3.6 – A Sessão de Licitação será composta de 3 (três) fases preclusivas: 

a) Representação/credenciamento; 
b) Julgamento das Propostas; e
c) Habilitação. 

OBS.:     O     licitante     que     não     cumprir     com     as     exigências     de     cada     uma     das     fases     ficará
impedido     de     participar     da     fase     seguinte.

IV   –   DA     REPRESENTAÇÃO     E     DO     CREDENCIAMENTO

4.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro Oficial
por um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por seu representado,
devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de
identidade ou outro documento equivalente; não serão aceitos credenciamentos por
remessa postal ou outro.

4.1.1 – Aberta a sessão, estando presente o sócio administrador, dirigente da sociedade
ou empresário individual, deverá este apresentar cópia do respectivo contrato social,
estatuto ou requerimento de empresário, no qual estejam expressos seus poderes para
assumir obrigações decorrentes de tal investidura sob pena de não credenciamento.

4.1.2 – Estando presentes os  representantes das sociedades e/ou empresários
proponentes, deverão estes estar devidamente documentados por instrumento público de
procuração ou instrumento particular de procuração com firma reconhecida e poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, conforme modelo constante do Anexo IV.

4.2 –  No caso de apresentação de instrumento de procuração, deverá ser apresentado
também cópia do Requerimento de Empresário, Estatuto ou Contrato Social do licitante.

4.3 – No  caso de apresentação de instrumento público de procuração em nome da
pessoa jurídica (licitante), fica dispensada a apresentação de cópia do requerimento de
empresário, estatuto ou contrato social da sociedade e/ou empresário para fins de
credenciamento.

4.4 – O proponente deverá apresentar declaração dando ciência que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação nos termos do art. 4º, inc. VII, da Lei nº 10.520/02, conforme
modelo constante no Anexo VI.

4.5 – Os documentos apresentados para credenciamento deverão ser originais ou cópias
autenticadas por cartório competente ou pela Comissão Permanente de Cadastro da
Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

4.6 – As sociedades e/ou empresários que não atenderem as condições previstas nesta
cláusula não estarão credenciados para o presente certame.
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V   –   DA     PROPOSTA     COMERCIAL   –   ENVELOPE     N.º     1

5.1 –  O envelope n.º 01 –  PROPOSTA COMERCIAL, deverá conter em seu interior,
obrigatoriamente e sob pena de desclassificação do licitante, o seguinte:

a) Proposta original devidamente preenchida contendo o código de validação de acordo
com o arquivo de dados fornecido pela Prefeitura de Pará de Minas. A licitante
participante deverá trazer um pen-drive para a gravação dos arquivos, que será devolvido
após validação da proposta;

a.1) A proposta original com o código de validação deverá ser impressa somente uma
vez, e em nome do licitante participante, sob pena do não reconhecimento do código no
Sistema da Prefeitura de Pará de Minas e consequente desclassificação; 

b) A proposta deverá ser apresentada em papel impresso e no pen-drive;

c) Os preços cotados pelos licitantes deverão possuir, no máximo, 02 (duas) casas
decimais;

d) Caso sejam cotados preços com 03 (três) ou mais casas decimais, estas serão
desconsideradas sem que haja qualquer arredondamento, a maior ou a menor; 

e) Prazo de validade da proposta que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias a
contar da data de sua apresentação;

f) a marca dos itens cotados, sob pena de desclassificação.

5.2 – O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito ao
Pregoeiro  Oficial, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro Oficial.

5.3 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.4 – A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será
interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o licitante pleitear
acréscimo após a abertura das propostas. 

VI   –   DO     JULGAMENTO     DAS     PROPOSTAS

6.1 –  A abertura dos envelopes obedecerá ao rito ordinário previsto na Lei Federal n.º
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, bem ainda o Decreto Municipal
n.º 3.578/03, com suas alterações posteriores, e demais normas e condições
estabelecidas neste edital.

6.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO
POR ITEM.

6.3 – Aos licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e aos licitantes com
propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, ou ainda, não havendo
pelo menos 03 (três) proponentes com ofertas nas condições definidas anteriormente, às
autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), será dada a oportunidade de
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oferecerem lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, objetivando
a obtenção da melhor proposta, conforme disposto nos incisos VIII e IX, do art. 4.º da Lei
Federal 10.520/02.

6.4 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes da Cláusula XVI deste edital.

6.5 – Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

6.6 – O Pregoeiro  Oficial examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor
apresentado pelo primeiro classificado, conforme definido neste edital, decidindo
motivadamente a respeito.

6.7 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais, bem como
documentação apresentada na própria sessão.

6.8 –  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro Oficial.

6.9 – Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências
editalícias, o Pregoeiro  Oficial examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda todas as exigências editalícias,
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta
licitação.

6.10 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro  Oficial e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as
assinaturas dos membros da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.

6.11 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste edital, a proposta será desclassificada.

6.12 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste
edital.

6.13 – A desistência pelo licitante de apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro  Oficial, implicará na exclusão daquele da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das
propostas.

6.14 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6.15  – Nas  licitações  será  assegurada,  como  critério  de  desempate,  preferência  de
contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual sejam
iguais  ou  até  5%  (cinco  por  cento)  superiores  à  proposta  mais  bem  classificada.  O
disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial  não tiver sido
apresentada  por  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  microempreendedor
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individual.

VII   –   DA     DOCUMENTAÇÃO   –   (ENVELOPE     N.º     2)

7.1 – O envelope n.º 02 - DOCUMENTAÇÃO, deverá conter os seguintes documentos,
sob pena de inabilitação:

a) Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido
pela Lei nº 9.854/1999, conforme ANEXO III;

b) Declaração da não ocorrência de fato impeditivo à sua habilitação, após a emissão do
Certificado de Registro Cadastral (CRC), para o caso de apresentação de CRC de outro
órgão ou entidade pública;

c) Declaração constante do ANEXO III, devidamente assinada, atestando o conhecimento
e aceitação de todos os termos do edital e seus anexos;

d) Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos,
taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas
incidentes na entrega do objeto licitado, conforme ANEXO III;

e) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor do licitante, devidamente
registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações,
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

f) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

g) Certidão de Regularidade de Contribuições Previdenciárias expedida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; 

h) Certidão de Regularidade expedida pela Caixa Econômica Federal relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

i) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

j) Certidão de Regularidade da Receita Federal expedida pela Receita Federal;

k) Certidão de Regularidade Quanto à Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional;

l) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Estadual;

m) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

n) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou verificada a existência de débitos garantidos por
penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de
Débitos  Trabalhistas  em  nome  do  interessado  com  os  mesmos  efeitos  da  Certidão
Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT) (redação dada pela Lei Federal nº
12.440/2011).
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7.2 – Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão
Permanente de Cadastro da Prefeitura Municipal de Pará de Minas.

7.2.1 – Não serão aceitas cópias ilegíveis e que não ofereçam condições de leitura das
informações nelas contidas pelo Pregoeiro Oficial e pelos membros da equipe de apoio.

7.3 – O CRC do Município de Pará de Minas devidamente atualizado substituirá todos os
documentos relacionados no item 7.1, com exceção daqueles referidos nas alíneas “a”,
“c” e “d”.  

7.4 – O CRC emitido por outro órgão ou entidade pública substituirá apenas o documento
relacionado na alínea “f” do item 7.1.

7.5 –  Para os documentos que não especificarem prazo de validade, considerar-se-á o
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão, exceto para os constantes
das alíneas “e”, “f” e “m” do item 7.1.

7.6 – As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.

7.7  – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, será
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
Pregoeiro Oficial, a contar do momento em que se declarar o vencedor do certame, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

7.8 –  A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 

7.9  –  Havendo  erro material no conteúdo das declarações constantes do modelo do
Anexo III, o representante legal ou procurador do licitante, desde que presente no ato de
habilitação, poderá rerratificar  o teor e a veracidade das informações inseridas nas
referidas declarações apresentadas.

Obs.: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão observar o seguinte:

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) se o licitante for a matriz e a prestadora dos serviços/fornecedora for a filial, todos os
documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial;
d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, por sua própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.”

VIII   –   DOS     RECURSOS

8.1 –  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será dado o prazo de 03 (três) dias
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para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

8.2 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará em decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial ao vencedor.

8.3 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro Oficial não terá efeito suspensivo.

8.4 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

8.5 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Diretoria de Compras e Contratos da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, localizado na
Praça Afonso Pena, n.º 30 - Centro – Pará de Minas – MG.

8.6 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados ou digitados e devidamente fundamentados;
b) Serem assinados por representante legal do licitante;
c) Serem devidamente protocolizados no Setor de Protocolo, localizado no edifício-sede
da Prefeitura de Pará de Minas, situado na Praça Afonso Pena, n.° 30 – Centro.

IX   –   DA     ADJUDICAÇÃO     E     DA     HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro Oficial adjudicará o objeto ao licitante
vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.

9.2 – Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.

X   –   DAS     CONDIÇÕES     CONTRATUAIS

10.1 – Findo o procedimento licitatório, o licitante vencedor e o Município de Pará de
Minas celebrarão contrato de fornecimento, nos moldes da minuta constante do anexo II
deste edital, quando assim a lei o exigir.

10.2 – Se o licitante vencedor não comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias, após
regularmente convocado para receber a nota de empenho ou assinar o contrato, ensejará
a aplicação da multa prevista na Cláusula XVI deste edital.

10.3 – Não assinando o licitante vencedor a nota de empenho ou o contrato no prazo
estabelecido no item anterior, reservar-se-á ao Município de Pará de Minas o direito de
convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no art. 4º, inciso XXIII da
Lei Federal nº 10.520/02.

10.4 – Até a assinatura do contrato, a proposta do licitante vencedor poderá ser
desclassificada se o Município de Pará de Minas tomar conhecimento de fato
desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
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10.5 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fato referido no
item anterior, o Município de Pará de Minas poderá convocar os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, de acordo com as disposições da Lei Federal n.º
10.520/2002.

10.6 – O contrato a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a
qualquer tempo independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais,
com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

10.7 – A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência parcial,
bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o
consentimento prévio e por escrito do Município de Pará de Minas e desde que não afete
a boa execução do contrato.

XI   –   DA     FISCALIZAÇÃO

11.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidores lotados na Secretaria
Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, exercerá a fiscalização do contrato e
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será
encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades
apontadas, o que em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do
licitante no que concerne à execução do objeto do contrato.  

XII   – DA ENTREGA 

12.1 –  Os materiais e equipamentos  deverão ser entregues diretamente na Secretaria
Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, situada na Praça Torquato de Almeida,
nº  26,  Centro,  nesta  cidade,  em  parcela  única,  no prazo máximo de  10  (dez) dias,
contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

12.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma
das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 
 
12.3  – O Município de Pará de Minas - MG reserva-se o direito de não receber os
materiais e equipamentos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório,
podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º
8.666/93.

XIII   –   DO     REEQUILÍBRIO     ECONÔMICO-FINANCEIRO

13.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do licitante vencedor com
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II
“d” da Lei Federal n.º 8.666/93.

13.1.1 –  As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

XIV   –   DA     DOTAÇÃO     ORÇAMENTÁRIA

14.1 – Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta da(s)
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seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.21.13.392.0037.2.206-3.3.90.30-2052
02.21.13.392.0037.2.206-3.3.90.39-2054
02.21.13.392.0037.2.206-4.4.90.52-2055

XV   –   DO     PAGAMENTO

15.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente
realizada, conforme ordem de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atesto
do responsável pelo recebimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal.

15.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior o licitante vencedor
deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem
legível o nome do Município de Pará de Minas e a inscrição no CNPJ n.º
18.313.817/0001-85.

15.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pelo licitante
vencedor diretamente aos servidores lotados na Secretaria  Municipal  de  Cultura  e
Comunicação Institucional  que somente atestarão a entrega do objeto e liberarão a(s)
referida(s) nota(s) fiscal(is) para pagamento, quando cumpridas pelo licitante vencedor
todas as condições pactuadas.

15.4 – Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a
liquidação da despesa, aquela(s) será(ão) devolvida(s) ao licitante vencedor pela
Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Comunicação  Institucional e o pagamento ficará
pendente até que aquele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

15.5 – O Município de Pará de Minas efetuará os pagamentos quando se tratar de verba
federal (convênios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa
Econômica Federal ou Banco do Brasil S.A.

15.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de
Minas, desde que o licitante vencedor não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Administração
Pública  Municipal, entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo
pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro rata die.

XVI   –   DAS     SANÇÕES

16.1 –  Resguardados os procedimentos legais pertinentes, a Administração  Pública
Municipal aplicará penalidade(s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

16.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o
instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual
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de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da
exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem
justificativa aceita pela Administração Pública  Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total
estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente
à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.

16.1.2 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

16.1.3 –  na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciado for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

16.1.4 – advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e
que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

16.2 –  A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na  Lei  10.520/02  e Lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública Municipal.

16.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de
Minas, junto à Secretaria Municipal  de Gestão  Fazendária via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada
pela Administração Pública Municipal.

16.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

16.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

16.6 –  As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

16.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante
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vencedor o contraditório e a ampla defesa.

XVII   –   DOS     DIREITOS     E     DAS     OBRIGAÇÕES     DAS     PARTES

17.1 – Dos direitos e das obrigações do MUNICÍPIO:

17.1.1 – O Município obriga-se a efetuar o pagamento de acordo com o disposto no item
15.1 e  após a apresentação da nota fiscal por parte do licitante vencedor, aceitação e
atesto do responsável pelo recebimento do objeto  e desde que cumpridas as demais
exigências e formalidades previstas em lei e neste edital;

17.1.2 –  O Município reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o  objeto
entregue em desacordo com o edital e com os instrumentos que o integram, podendo
rescindir o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93;

17.1.3 – O Município obriga-se a comunicar ao licitante vencedor, por escrito, toda e
qualquer ocorrência relacionada com o(s) produto(s) fornecido(s), fixando prazo para sua
correção.

17.2 – Dos direitos e das obrigações do LICITANTE VENCEDOR:

17.2.1 – O licitante vencedor obriga-se a fornecer, integralmente, o objeto em
conformidade com as regras estipuladas neste instrumento;

17.2.2 – O licitante vencedor é obrigado a substituir, de imediato e às suas expensas, o(s)
produto(s) em que se verificarem irregularidades;

17.2.3 – O licitante vencedor obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação; 

17.2.4 – O licitante vencedor fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel
cumprimento da execução do objeto  proposto, inclusive encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais;

17.2.5 – O licitante vencedor,  quando da entrega, deverá arcar com as despesas de
transporte e carga/descarga do objeto;

17.2.6 – O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado deste contrato;

17.2.7 – O licitante vencedor obriga-se a emitir notas fiscais com estrita observância das
disposições legais e fiscais.

XVIII   –   DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS

18.1 – O Município de Pará de Minas poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho
que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo
contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado
o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que
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comprometam sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e
às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições
estabelecidas pelo Município de Pará de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que
a autorize.

18.2 – O Município de Pará de Minas poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro
Oficial e até a entrega da nota de empenho ou assinatura do instrumento contratual,
excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta
assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu
conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que
desabone a idoneidade do licitante.

18.3 – A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

18.4 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto
no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal 8.666/93.

18.5 – A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, observação dos
preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional
aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.

18.6 – Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o
Município de Pará de Minas comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as
providências cabíveis.

18.7 – É facultada ao Pregoeiro Oficial ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar
no ato da sessão pública.

18.8 – As questões decorrentes da execução deste edital que não puderem ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Pará de Minas
– MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18.9 – Este edital será fornecido a qualquer interessado pela Diretoria de Compras e
Contratos, situada na Praça Afonso Pena, n.º 30, Centro, na cidade de Pará de Minas –
MG e pelo site: http://www.parademinas.mg.gov.br/.

18.10 – Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito ao Pregoeiro Oficial,
através da Diretoria de Compras e Contratos, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas.

18.11 – A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
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18.12 – Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro Oficial, com observância da
legislação regedora, em especial a Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal 8.666/93.

Pará de Minas, 15 de janeiro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Luciano Almeida Melo Pereira  
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional 

Renato Vasconcelos de Melo 
Secretário Municipal de Gestão Pública

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal

Pregão nº 006/2015 – Fls. 15 de 45



TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N.º 006/2015
PROCESSO N.º 1651/14

1) Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  PARA  CRIAÇÃO,
AMPLIAÇÃO E  ADEQUAÇÃO DO CENTRO  DE EVENTOS CASA DA CULTURA E
TEATRO DE PARÁ DE MINAS, conforme Anexo I.

2) Critérios de aceitação do objeto e prazo de execução do contrato: 

2.1  – Os materiais  e  equipamentos  deverão ser entregues diretamente  na Secretaria
Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, situada na Praça Torquato de Almeida,
nº  26,  Centro,  nesta  cidade,  em  parcela  única,  no prazo máximo de  10  (dez) dias,
contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

2.2 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser alterado caso se configure alguma
das hipóteses elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

2.3 – O Município de Pará de Minas - MG reserva-se o direito de não receber o objeto em
desacordo com as especificações descritas no anexo I, podendo rescindir o contrato e
aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 

3) Procedimento de Fiscalização:

3.1 – O objeto será fiscalizado na sua entrega pelo(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria
Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, que registrarão todas as ocorrências e
as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante
vencedor, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

3.1.1 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do licitante vencedor no
que concerne à execução do objeto.

4) Penalidades Aplicáveis:

4.1 – Resguardados  os procedimentos legais pertinentes, a Administração  Pública
Municipal aplicará penalidade (s) ao licitante vencedor conforme a seguir:

4.1.1 – Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) Se convocado, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o
instrumento contratual ou receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual
de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

b) Se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da
exigida no edital e na Legislação pertinente, ou se não mantiver sua proposta sem
justificativa aceita pela Administração  Pública  Municipal, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato;

c) Se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual
correspondente a 0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total
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estimado do contrato, até o limite de 02 (dois) dias úteis;

d) Se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do
prazo de 02 (dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por
cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato ou sobre o valor correspondente
à obrigação que resta ser cumprida, conforme o caso;

e) Se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no
percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato.

4.1.2 –  Na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal,
suspensão temporária de participar de licitação e de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

4.1.3 –  Na hipótese de comportamento inidôneo e de cometimento de fraude fiscal,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e
descredenciamento do CRC Municipal, se credenciada for, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

4.1.4 – Advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e
que não resulte prejuízo para a Administração Pública Municipal.

4.2 –  A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui a possibilidade da
aplicação de outras, previstas na  Lei  10.520/02  e Lei 8.666/93, inclusive a
responsabilização do licitante vencedor por eventuais perdas e danos causados à
Administração Pública Municipal.

4.3 – A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de
Minas, junto à Secretaria Municipal  de Gestão  Fazendária via Tesouraria Municipal, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data do recebimento da notificação enviada
pela Administração Pública Municipal.

4.4 –  O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na
Prefeitura Municipal de Pará de Minas em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o
valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

4.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e
por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

4.6 –  As  sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

4.7 –  Em  qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante
vencedor o contraditório e a ampla defesa.

5) Cronograma Físico-Financeiro de desembolso: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada,
conforme ordem de fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e
atesto do responsável pelo recebimento do objeto.
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Pará de Minas, 15 de janeiro de 2015.

Anderson José Guimarães Viana 
Pregoeiro Oficial

Luciano Almeida Melo Pereira  
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional 

Antônio Júlio de Faria
Prefeito Municipal
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ANEXO III

PREGÃO N.º 006/2015 – PRC 1651/14
 

______________________________________________________, inscrito no CNPJ sob
o n.º __________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.
(a) _________________________________________________, portador (a) da Carteira
de Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º ______________________,
DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que: 

1. De acordo com o disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666/93 com suas
modificações vigentes, não emprega menor de 18  (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;

(   )  Ressalva:     emprega     menor,   à    partir     de   14  (  quatorze)     anos,     na     condição     de
aprendiz.

2. Recebeu o edital em epígrafe com todos os seus anexos, bem como, que tem
pleno conhecimento de todos os seus termos, condições e exigências, aceitando-
as em sua integralidade; 

3. Estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e encargos devidos,
bem como, quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes sobre a
execução  do objeto licitado.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

PREGÃO N.º 006/2015 – PRC 1651/14

PROCURAÇÃO

Por este instrumento, o(a) empresário individual e/ou sociedade empresária
___________________________________________, estabelecido (a) na
___________________________________, bairro __________________, na cidade de
________________________, inscrito (a) no CNPJ sob o n.º _____________________,
outorga poderes a ______________________________, portador(a) do documento de
Identidade n.º _______________________, e CPF n.º _______________________, para
representá-lo(a) no Pregão Presencial em epígrafe do Município de Pará de Minas,
podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame em nome do mandante,
notadamente: formular ofertas, inclusive lances verbais, assinar os documentos da
licitação, negociar preços, interpor recursos e impugnações, ou renunciar ao direito
de propô-los.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(assinatura, nome e CPF do mandante) 

Obs.:     A     firma     do     mandante     deve     ser     reconhecida     em     cartório.
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ANEXO V

PREGÃO N.º 006/2015 – PRC 1651/14

______________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF
sob o n.º __________________________, estabelecido (a) na
__________________________________, bairro _____________________, na cidade
de ____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
_____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º
______________________ e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de
pregão, que está sob o regime de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/2006,
com suas alterações anteriores e Lei Municipal nº 5.142/2011.

__________________________, _____/_______________/______. 
                                   (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal) 
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ANEXO VI

PREGÃO N.º 006/2015 – PRC 1651/14

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ
sob o n.º ___________________________, por intermédio de seu representante legal o
(a) Sr. (a) ______________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n.º ______________________ e do CPF n.º __________________________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
estabelecidos no instrumento convocatório, em atendimento ao disposto no art. 4º, VII da
Lei nº10.520/02.

__________________________, _____/_______________/______. 
     (Local)                                                                         (data)

_________________________________________
(representante legal)
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ANEXO VII

PREGÃO N.º 006/2015 – PRC 1651/14

TABELA DE PREÇO MÉDIO

Item Unidade Código Discriminação Valor de Referência

1. Unidade 35127 BLU-RAY PLAYER R$ 271,00

2. Unidade 35137 AR CONDICIONADO PORTATIL R$ 1.805,86

3. Unidade 35138 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL R$ 2.742,33

4. Unidade 6941 PORTA SABAO R$ 28,23

5. Unidade 35169 LIXEIRA 60 LITROS R$ 53,90

6. Unidade 35171 LIXEIRA 8 LITROS C/PEDAL R$ 128,57

7. Unidade 35172 PORTA PAPEL TOALHA R$ 39,57

8. Unidade 35133 CANHAO SEGUIDOR R$ 5.890,00

9. Unidade 35168 MAQUINA DE FUMAÇA R$ 574,33

10. Unidade 35185 RIBALTA LED R$ 794,67

11. Unidade 35186 LUZ PAR LED R$ 817,93

12. Unidade 35187 PROCESSADOR DE EFEITOS R$ 708,56

13. Unidade 27578 PUFES R$ 194,97

14. Unidade 35136 ARARA R$ 190,55

15. Unidade 35139 BANCO DORMENTE ONDULADO R$ 1.266,66

16. Unidade 35140 JOGO BANCOS MADEIRA 4 E 1 LUG. R$ 3.041,66

17. Unidade 35141 JOGO FUTON AQUABLOCK R$ 526,66

18. Unidade 35142 MESA DE CENTRO 1,20X0,80M R$ 1.433,33

19. Unidade 35143 MESA 3,0 X 1,0 M R$ 4.383,33

20. Unidade 35184 BANCO DORMENTE RETO R$ 1.053,33

21. Unidade 35258 CADEIRA GIRATORIA CROMADA PRET R$ 341,33

22. Unidade 35259 MESA REUNIAO OVAL R$ 463,23

23. Unidade 35260 MESA SEM GAVETEIRO R$ 599,00

24. Unidade 35261 ARMARIO - 904X480X1664 R$ 473,33

25. Unidade 35262 GAVETEIRO VOLANTE R$ 462,66

26. Unidade 35263 CADEIRA FIXA SEM BRACO R$ 71,00

27. Unidade 35265 POLTRONA GIRATORIA R$ 455,67

28. Unidade 35270 MESA P/REUNIAO C/CAIXA TOMADA R$ 1.640,00

29. Unidade 11153 ROTEADOR WIRELESS R$ 213,33

30. Unidade 82 MICROCOMPUTADOR R$ 2.342,22

31. Unidade 3737 IMPRESSORA R$ 843,33
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32. Unidade 14470 NOTEBOOK R$ 2.625,00

33. Unidade 18301 IMPRESSORA A LASER R$ 877,64

34. Unidade 35134 NOBREAK 800 VA R$ 529,63

35. Unidade 35135 NOBREAK 1300 VA R$ 613,33

36. Unidade 35145 IMPRESSORA DE CUPOM TERMICA R$ 816,33

37. Unidade 7044 CAIXA DE SOM R$ 598,23

38. Unidade 26405 MICROFONE DE LAPELA R$ 2.165,26

39. Unidade 35153 ESCADA EXTENSIVEL MOVEL R$ 2.075,54

40. Unidade 35131 PIANO MEIA CAUDA R$ 80.218,00

41. Unidade 35132 PIANO DIGITAL R$ 4.260,00

42. Unidade 26410 ARANDELA R$ 131,97

43. Unidade 35148 GELATINA SUPERGEL R$ 29,23

44. Unidade 35257 DIMMER II R$ 1.955,33

45. Unidade 39 ENCERADEIRA R$ 1.474,96

46. Unidade 4877 REFRIGERADOR R$ 1.367,00

47. Unidade 16714 VENTILADOR 40CM R$ 189,09

48. Unidade 35128 BEBEDOURO REFRIGERADO 45LITROS R$ 2.083,00

49. Unidade 35144 ASPIRADOR DE PO 1300W R$ 364,87

50. Unidade 35147 SERVIÇO IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 25,27

51. Unidade 35174 FORRO P/MESA IMPERMEAVEL R$ 73,26

52. Unidade 35175 TECIDO VOIL R$ 8,39

53. Unidade 27271 TECIDO-1 R$ 16,58

54. Unidade 27272 TECIDO-2 R$ 16,58

55. Unidade 35173 TECIDO IMPERMEAVEL R$ 24,04

56. Unidade 22942 MICROFONES/FIO R$ 1.956,30

57. Unidade 24976 TELEVISOR 42” R$ 1.723,26

58. Unidade 29392 TELEFONE SEM FIO R$ 98,33

59. Unidade 35170 CDJ PLAYER R$ 2.136,00

60. Unidade 13648 PORTA COPO R$ 34,90

61. Unidade 29024 PORTA ROLO PAPEL HIGIENICO R$ 29,90

62. Unidade 35129 TAPETE LINOLEO R$ 68,00

63. Unidade 35130 FITA DE FIXAÇAO DE LINOLEO R$ 25,83

64. Unidade 35149 CARRO ARMAZEM R$ 346,01

65. Unidade 35150 CARRO PLATAFORMA R$ 660,93

66. Unidade 35269 TROLLER R$ 3.826,66

67. Unidade 35178 ESPELHO 4MM LAPIDADO 1000X2100 R$ 473,66

68. Unidade 35179 ESPELHO 4MM LAPIDADO 600X1200 R$ 172,33

69. Unidade 35180 ESPELHO 4MM LAPIDADO 600X470 R$ 80,00
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70. Unidade 35181 ESPELHO 4MM LAPIDADO 2200X1300 R$ 565,33

71. Unidade 35182 ESPELHO 3MM LAPIDADO 600X1503 R$ 135,33

72. Unidade 35183 ESPELHO 3MM LAPIDADO 600X1240 R$ 113,66

73. Unidade 35191 ESPELHO 4MM BISOTADO 800X1390 R$ 288,33

74. Unidade 35267 PLACA IDENTIFICACAO POLTRONAS R$ 68,57

75. Unidade 35151 LAMPADA PAR 64 R$ 123,45
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MINUTA DE CONTRATO  N.º .../2015 
PREGÃO N.º 006/2015

PROCESSO (PRC) N.º 1651/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, com sede administrativa localizada na Praça Afonso
Pena, n.º 30, bairro Centro, na cidade de Pará de Minas (MG), inscrito no CNPJ sob n.º 18.313.817/0001-
85, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Júlio de Faria, portador do
CPF n.º 164.171.516-20.
 
CONTRATADA: ...., com sede na rua ....., nº ....., bairro ......, na cidade de .........., CEP nº ....., inscrita no
CNPJ sob  o  nº  .........,  neste  ato  representada  pelo  Sr.  .......,  portador  do  CPF nº  ........  e  Cédula  de
Identidade nº ......

CONTRATO: Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato,
regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A  CONTRATADA obriga-se  Fornecimento  de MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS  PARA  CRIAÇÃO,
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CASA DA CULTURA E TEATRO DE PARÁ DE
MINAS, conforme descrição constante do Anexo I deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Fica estimado o valor global do presente contrato em R$ ... (...), seguindo-se os valores unitários do Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 – O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega efetivamente realizada, observada
a Ordem de Fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal, aceitação e atesto do responsável pelo
recebimento do objeto.

3.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a CONTRATADA deverá fazer constar na
nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legível o nome do Município de Pará de
Minas e a inscrição no CNPJ n.º 18.313.817/0001-85.

3.3 – A(s) nota(s) fiscal(is) correspondente(s) deverá(ão) ser entregue(s) pela CONTRATADA diretamente
ao(s) servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, que somente
atestará(ão) a(s) entrega(s) do(s) objeto(s) e liberará(ão) a(s) referida(s)  nota(s) fiscal(is) para pagamento
quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.4 –  Havendo erro na(s) nota(s) fiscal(is) ou circunstância(s) que impeça(m) a liquidação da despesa,
aquela(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA pela  Secretaria  Municipal  de Cultura  e  Comunicação
Institucional e o(s) pagamento(s) ficará(ão) pendente(s) até que aquele providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Pará de Minas.

3.5  –  O  Município  de  Pará  de  Minas  efetuará  o(s)  pagamento(s)  quando  se  tratar  de  verba  federal
(convênios),  obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais,  quais sejam, Caixa Econômica Federal  ou
Banco do Brasil S.A.

3.6 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Município de Pará de Minas, desde que a
CONTRATADA não  tenha  concorrido  de  alguma forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de
atualização financeira devida pela Administração Pública Municipal, entre a data em que o pagamento é
devido e a data do efetivo pagamento, será de 6% (seis por cento) ao ano, calculada pro-rata die.

CLÁUSULA QUARTA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO/REAJUSTE

4.1 – O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA com vistas à manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal n.º
8.666/93;

4.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
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imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de
seu impacto nos custos do contrato.

4.3 – Os preços pactuados poderão ser reajustados anualmente, considerando a variação do IGPM ocorrida
entre o mês de assinatura do contrato ou o mês do último reajuste aplicado e o mês de aplicação do
reajuste, nos termos da legislação de regência.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1  –  Os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  correrão  à  conta  da(s)  seguinte(s)
dotação(ões) orçamentária(s):

02.21.13.392.0037.2.206-3.3.90.30-2052

02.21.13.392.0037.2.206-3.3.90.39-2054

02.21.13.392.0037.2.206-4.4.90.52-2055

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1 – O Município de Pará de Minas, através de servidor(es) lotado(s) na Secretaria Municipal de Cultura e
Comunicação Institucional, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e
as  deficiências  verificadas em relatório,  cuja  cópia  será  encaminhada à  CONTRATADA,  objetivando a
imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Pará de Minas em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da  CONTRATADA,  no que concerne à execução do objeto
deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DO OBJETO

7.1 – Os materiais e equipamentos deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e
Comunicação Institucional, situada na Praça Torquato de Almeida, nº 26, Centro, nesta cidade, em parcela
única, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

7.1.1 – O prazo estipulado no item anterior poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses
elencadas no artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

7.2 – Ao Município de Pará de Minas reserva-se o direito de não receber no todo ou em parte o objeto
entregue em desacordo com o previsto neste contrato, podendo cancelar o mesmo e aplicar o disposto no
art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.3  –  A  CONTRATADA  é  obrigada  a  substituir,  de  imediato  e  as  suas  expensas, mercadorias  e
equipamentos em que se verificarem irregularidades.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado nas cláusulas segunda e terceira do
presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento do
objeto e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades previstas em lei e neste contrato. 

8.2 – A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto do presente ao  CONTRATANTE, de acordo com o
estipulado neste instrumento.

8.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.4  –  A  CONTRATADA  fica  responsável  por  todas  as  despesas  necessárias  ao  fiel  cumprimento  do
presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

8.5 – A CONTRATADA  deverá arcar com as despesas de transporte e carga/descarga do objeto quando da
entrega, diretamente na Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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9.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65
da Lei Federal n.º 8.666/93.

9.2 –  A CONTRATADA, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato.

9.3 –  O presente contrato poderá ser prorrogado caso se configure algumas das hipóteses elencadas no
artigo 57 da Lei Federal de Licitações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1  –  Resguardados  os  procedimentos  legais  pertinentes,  a  Administração  Pública  Municipal  aplicará
penalidade(s) à CONTRATADA conforme a seguir:

10.1.1 – multa, nas seguintes hipóteses e percentuais:

a) se convocada, dentro do prazo máximo de 10 (dez) dias, deixar de assinar o instrumento contratual ou
receber a nota de empenho, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o
valor total estimado do contrato;

b) se deixar de entregar documentação, se apresentar documentação falsa ou diversa da exigida no edital e
na  legislação  pertinente,  ou  se  não  mantiver  sua  proposta  sem justificativa  aceita  pela  Administração
Pública Municipal, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato;

c) se retardar a execução contratual, total ou parcialmente, multa de mora no percentual correspondente a
0,5% (meio por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor total estimado do contrato até o limite de
02 (dois) dias úteis;

d) se deixar de executar ou retardar a execução contratual, total ou parcialmente, além do prazo de 02
(dois) dias úteis, multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total
estimado do contrato ou sobre o valor correspondente à obrigação que resta ser cumprida, conforme o
caso;

e) se cometer falhas ou fraudes durante a execução do objeto, multa compensatória no percentual de 20%
(vinte por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato.

10.1.2 – na hipótese de comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal suspensão temporária
de participar de licitação e de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

10.1.3  –  na  hipótese  de  comportamento  inidôneo  ou  de  cometimento  de  fraude  fiscal,  declaração  de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública e descredenciamento do CRC Municipal,
se credenciado for, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

10.1.4 - advertência por escrito, na hipótese de prática de atos de menor complexidade e que não resulte
prejuízo para a Administração Pública Municipal.

10.2 - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui  a possibilidade da aplicação de
outras, previstas na Lei 8.666/93 e na Lei 10520/02, inclusive a responsabilização da CONTRATADA por
eventuais perdas e danos causados à Administração Pública Municipal.

10.3 - A multa aplicada deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Pará de Minas, junto à
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação enviada pela Administração Pública Municipal.

10.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de
Pará de Minas em favor da  CONTRATADA,  sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito
existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.5 – As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas motivadamente e por conveniência
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administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

10.6  –  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.7 – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a
ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de
empenho que  vier  a  ser  emitida  em decorrência  deste  contrato,  a  qualquer  tempo e independente de
notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77, 78 e art.
79 da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2  –  Poderá  ainda  o  presente  contrato  ser  rescindido,  desde  que  motivado  o  ato  e  assegurado  à
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa quando esta: 

a)  venha a ser  atingida por  protesto  de título,  execução fiscal  ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econômico-financeira;
b) for envolvida em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha
acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo Município de Pará
de Minas;
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

11.3 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO COMPROMISSO

12.1 – A CONTRATADA obriga-se a atender integralmente as exigências constantes do Edital do Pregão n.º
006/2015, passando este a fazer parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

13.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93, bem como o Decreto Municipal n.º 3.578/03.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Fica eleito o foro da comarca de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.

Pará de Minas (MG), ... de .......... de 2015.

Representante legal
LICITANTE VENCEDORA

CONTRATADA

Antônio Júlio de Faria
MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Testemunhas:
1) __________________________
    
2) __________________________
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ANEXO I
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

PROCESSO.:  PRC1651/14                    PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM                                                                             
LICITACAO:  PRG 006/2015           
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO DISCRIMINACAO                                       MARCA/COMPLEMENTO    PRECO UNITARIO       PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================

   1     2,0000 UNIDADE    35127   BLU-RAY PLAYER                                                                                                               
                                   Blu-Ray Player Smart Full HD, Decodificadores                                                                                
                                   Dolby TrueHD e DTS - HD som em alta definio de at                                                                            
                                   7.1 Canais, Conexo HDMI e USB - BDP.               ___________________ _______________ _________________                     

   2     6,0000 UNIDADE    35137   AR CONDICIONADO PORTATIL                                                                                                     
                                    Condicionador de ar portatil 10.500 BTU/H frio                                                                              
                                   127 V, Vazo (m/h) 380, tecnologia convencional,                                                                              
                                   gas refrigerante R-410A, consumo (W) 1285, peso                                                                              
                                   liquido (Kg) 30,5, dimensoes (LxAxP)(mm)                                                                                     
                                   433x840x355.                                       ___________________ _______________ _________________                     

   3     1,0000 UNIDADE    35138   CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL                                                                                                   
                                   Camera digital DSLR,20 mega pixel com lente                                                                                   
                                   24-105mm ,visor em LCD cartao de memoria,bateria e                                                                            
                                   cabos inclusos,filmadora full hd com memoria                                                                                 
                                   interna 32gb e slots para cartao de memoria                                                                                  
                                   (SD/SDHC/SDXC) tela LCD conexoes USB e HDMI.       ___________________ _______________ _________________                     

   4     8,0000 UNIDADE    6941    PORTA SABAO                                                                                                                  
                                   Aplicado na parede,em material poliestireno,                                                                                 
                                   cor branco, capacidade de 800ml,altura 27cm e                                                                                
                                   largura de 13 cm,profundidade 11cm,peso 0,62kg,                                                                              
                                   garantia de 3 meses.                                                                                                         
                                   Porta sabonete liquido.                            ___________________ _______________ _________________                     

   5     5,0000 UNIDADE    35169   LIXEIRA 60 LITROS                                                                                                            
                                   Altura 41 Centimetro                                                                                                         
                                   Largura31.30 Centimetro                                                                                                      
                                   Comprimento 74 Centimetro                                                                                                    
                                   Peso1.28 Kilograma                                                                                                           
                                   Cor branca                                                                                                                   
                                   Material polietileno de alta densidade.            ___________________ _______________ _________________                     

   6    15,0000 UNIDADE    35171   LIXEIRA 8 LITROS C/PEDAL                                                                                                     
                                   Lixeira Aco Inox com Pedal Tipo D 8 Litros                                                                                   
                                   Dimensoes Produto (Compr. X Larg. X Alt.):                                                                                   
                                   280x220x360 mm.Peso Liquido: 1,85 Kg.              ___________________ _______________ _________________                     

   7    12,0000 UNIDADE    35172   PORTA PAPEL TOALHA.                                                                                                          
                                   Frente: Plastico ABS. Base: Styron. Altura: 32cm                                                                             
                                   / Larg: 26.7cm / Prof: 12.8cm. Peso:818 gramas                                                                               
                                   Frente: Branca. Base: Cinza. Travas laterais                                                                                 
                                   acionadas por pressao. Papel toalha interfolha 3                                                                             
                                   dobras, 23X27 cm. Papel toalha interfolha 2                                                                                  
                                   dobras,23X23 cm                                    ___________________ _______________ _________________                     

   8     2,0000 UNIDADE    35133   CANHAO SEGUIDOR                                                                                                              
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                                   Zoom, foco ajustavel, sistema de cores CMYK e                                                                                
                                   Dimmer eletronico. Sistema optico de alta                                                                                    
                                   eficiencia para maxima saida de luz. Iris e                                                                                  
                                   projecao de gobos (com porta gobos) Protecao                                                                                 
                                   contra sobrecarga e refrigeracao por coolers. Zoom                                                                           
                                    de 13 a 19 e 2 a 10 com iris. Carcaa em alumnio.                                                                            
                                   Lampada EGT-757/2                                                                                                            
                                   Dimensoes: 693x346x299 mm.                                                                                                   
                                   Tensao: AC 220V.                                                                                                             
                                   Consumo: 1000W.                                    ___________________ _______________ _________________                     

   9     1,0000 UNIDADE    35168   MAQUINA DE FUMACA                                                                                                            
                                   Controle remoto sem fio Controle manual(Acionador                                                                            
                                   com fio de 3 mts)Voltagem: 127VPotencia Eletrica :                                                                           
                                    1500W Area de cobertura : 100m2 Distancia de                                                                                
                                    lanamento: 8M Indicado para ambientes fechado e                                                                             
                                   aberto Tempo para primeiro aquecimento: 5 min                                                                                
                                   Capacidade do tanque: 2L                                                                                                     
                                   Dimensao: 35x 21x 19cm- Peso: 3,4 Kg- Cabo de                                                                                
                                   alimentacao com 1,50m                                                                                                        
                                   Itens inclusos                                                                                                               
                                   01 Mquina Fumaca Controle Remoto + Manual 127V                                                                               
                                   01 Manual de instrucoes 01 Controlo com cabo 3m                                                                              
                                   01 Controle sem fio 01 Par de borboleta 01 Alca                                                                              
                                   para  transporte                                   ___________________ _______________ _________________                     

  10     6,0000 UNIDADE    35185   RIBALTA LED                                                                                                                  
                                   Barra de Led's para uso de alta potencia 320 led's                                                                           
                                    de 10mm (128 vermelhos, 96 verdes e 96                                                                                      
                                   azuis,display de Led para facil programacao, pre                                                                             
                                   peogramacoes nos modos automaticos, master/slave,                                                                            
                                   dmx cores estaticas, 6 canais DMX selecionaveis                                                                              
                                   2,3, 4, 7, 14 e 26, perfeito efeito de chasing                                                                               
                                   IP65 para uso extreno, alimentacao bivolt                                                                                    
                                   automatico AC100/240v 50/60hz.                                                                                               
                                   Peso 3kgs                                                                                                                    
                                   dimensoes 140 altura x 130 largura x 1180mm                                                                                  
                                   comprimento                                        ___________________ _______________ _________________                     

  11    15,0000 UNIDADE    35186   LUZ PAR LED                                                                                                                  
                                   Alimentacao ac 110v/240v 50/60Hz, consumo 54 Led's                                                                           
                                    RGBW de alto brilho, 3w: 192W, ngulo das lentes                                                                             
                                   25, 15, 45 graus, sinal DMX 512, sistema de                                                                                  
                                   mistura de cores RGBW pode criar inumeras cores,                                                                             
                                   controle de sensibilidade sonora ajustavel,                                                                                  
                                   display digital com botoes, estrutura de aluminio                                                                            
                                   para melhor resfriamento, na cor preto, protecao                                                                             
                                   IP22, 8 canais.                                    ___________________ _______________ _________________                     

  12     1,0000 UNIDADE    35187   PROCESSADOR DE EFEITOS                                                                                                       
                                   71 novos algoritmos de tirar o folego-true RSM                                                                               
                                   estereo (Sound Modeling Real) e efeitos 3D;                                                                                  
                                   Wave-adaptativa algoritmos sala virtual para                                                                                 
                                   reverb reverb natural e demora; Modulao incrivel,                                                                            
                                   dinamica, algoritmos e psicoacustico EQ;                                                                                     
                                   Efeitos autentica simulacao de amplificacao,                                                                                 
                                   distorcao e especial;11 combinacoes de efeito com                                                                            
                                   a configuracao de serie / paralelo selecionaveis;                                                                            
                                   Ate 7 parametros ajustaveis, mais 2-band EQ por                                                                              
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                                   efeito; 24-bit A / D e D / A conversores com                                                                                 
                                   64/128 oversampling; Processamento estereo                                                                                   
                                   verdadeiro para separacao de canais realista em                                                                              
                                   imagem estereo;                                                                                                              
                                   100 presets de fabrica mais 100 posies de memria                                                                             
                                   de usurio; Implementacao MIDI extensa;                                                                                       
                                   Preciso LED medidores de nivel para definicao do                                                                             
                                   nivel perfeito e um otimo desempenho;                                                                                        
                                   Servo-balanceada XLR e ¬ TRS entradas e saidas.                                                                              
                                   Dimensoes AxLxP 44x482,60x204,4mm.                                                                                           
                                   Visor 4 digitos com Led de 14 segmentos alfa                                                                                 
                                   numerico.                                                                                                                    
                                   Fonte de alimentacao 120/230v 50-60Hz, fusivel                                                                               
                                   100-120v T200 ma h 250v / 200-240 T100 ma 250v,                                                                              
                                   onsumo 15 watts maximo.                            ___________________ _______________ _________________                     

  13    10,0000 UNIDADE    27578   PUFES                                                                                                                        
                                   Estrutura de madeira macica pinus‡om espuma D-26                                                                             
                                   com acabamento em tecido Wash (poliester e algodao).                                                                          
                                   Altura 42cm                                                                                                                  
                                   Largura 50cm                                                                                                                 
                                   Profundidade 50cm                                                                                                            
                                   Peso 6,30kg                                                                                                                  
                                   Composicao wash algodao 59% e poliester 41%.       ___________________ _______________ _________________                     

  14     3,0000 UNIDADE    35136   ARARA                                                                                                                        
                                   Organizadora em ao inoxidavel, acomoda                                                                                       
                                   aproximadamente de 7 a 15 cabides, altura maxima                                                                              
                                   145X74 cm.                                         ___________________ _______________ _________________                     

  15     4,0000 UNIDADE    35139   BANCO DORMENTE ONDULADO                                                                                                      
                                   Dormente com assento  ondulado, feito em madeira                                                                             
                                   Peroba Rosa, com 2,10m de comprimento              ___________________ _______________ _________________                     

  16     2,0000 UNIDADE    35140   JOGO BANCOS MADEIRA 4 E 1 LUG.                                                                                               
                                   Em madeira Peroba Rosa, sendo um banco para 4                                                                                
                                   lugares com 1,80X0,60m, com encosto de madeira com                                                                           
                                    detalhe em flor; e dois bancos de 1 lugar, com                                                                              
                                   0,68X0,55m.                                        ___________________ _______________ _________________                     

  17     3,6500 METRO QUAD 35141   JOGO FUTON AQUABLOCK                                                                                                         
                                   Jogo com resistencia ao tempo, sendo dois com                                                                                
                                   medidas de 1,80X0,60m e quatro com 0,68X0,55m      ___________________ _______________ _________________                     

  18     2,0000 UNIDADE    35142   MESA DE CENTRO 1,20X0,80M                                                                                                    
                                   Mesa em madeira Peroba Rosa, medidas 1,20X0,80m                                                                              
                                   (comprimentoXlargura do tampo)                     ___________________ _______________ _________________                     

  19     2,0000 UNIDADE    35143   MESA 3,0 X 1,0 M                                                                                                             
                                   Mesa em madeira Peroba Rosa 3x1 mts sem gaveta com                                                                           
                                    os pes reforcados 15x15                           ___________________ _______________ _________________                     

  20     4,0000 UNIDADE    35184   BANCO DORMENTE RETO                                                                                                          
                                   BANCO DORMENTE RETO EM PEROBA ROSA, 2,10M DE                                                                                 
                                   COMPRIMENTO.                                       ___________________ _______________ _________________                     

  21    17,0000 UNIDADE    35258   CADEIRA GIRATORIA CROMADA PRET                                                                                               
                                   Dimenses mnimas de 465 largura da superfcie x 430                                                                            
                                   profundidade da superfcie. Encosto manufaturado em                                                                           
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                                    termoplstico polipropileno injetado em alta                                                                                 
                                   presso, de formato anatmico com apoio lombar, com                                                                            
                                   06 pares de orifcios oblongados ou retangulares                                                                              
                                   para melhorar a troca trmica com o ambiente e                                                                                
                                   facilitar a assepsia, alm de permitir eventual                                                                               
                                   encaixe de estruturais plsticos com estofados.  O                                                                            
                                   assento  fixado  estrutura metlica sob presso e                                                                              
                                   ancorado com parafusos tipo AA; j o espaldar, no                                                                             
                                   fixado com parafusos, dever receber insertos                                                                                 
                                   internos nas canaletas de alojamento das hastes do                                                                           
                                    encosto, de modo a no permitir atrito direto dos                                                                            
                                   tubos metlicos com o plstico do encosto, este                                                                                
                                   conjunto recebe dois plugs sob presso na mesma cor                                                                           
                                    do espaldar como dispositivos de fixao                                                                                      
                                   permanentes na estrutura.                          ___________________ _______________ _________________                     

  22     1,0000 UNIDADE    35259   MESA REUNIAO OVAL                                                                                                            
                                   Tampo confeccionado em MDP BP 45mm, com acabamento                                                                           
                                    nas duas faces em laminado melamnico de baixa                                                                               
                                   presso (BP), totalizando 1365mm de dimetro e                                                                                 
                                   1365mm de profundidade. Bordas frontal com fita de                                                                           
                                    proteo, de PVC com 2,0mm de espessura, coladas                                                                              
                                   pelo processo hotmelt. A borda frontal recebe                                                                                
                                   perfeito acabamento respeitando a tonalidade de                                                                              
                                   cor do laminado melamnico.                         ___________________ _______________ _________________                     

  23     2,0000 UNIDADE    35260   MESA SEM GAVETEIRO                                                                                                           
                                   Tampo reto confeccionado em MDP BP com 25 mm de                                                                              
                                   espessura com acabamento nas duas faces com medida                                                                           
                                    de 1750 mm de comprimento e 700 mm de                                                                                       
                                   profundidade. Bordas laterais e frontais retas                                                                               
                                   revestidas com fita de proteo em PVC com 2 mm de                                                                             
                                   espessura.  - Painel frontal, confeccionado em MDP                                                                           
                                    BP 15 mm de espessura com acabamento nas duas                                                                               
                                   faces.( 1080 mm - ve-03 )  Borda inferior com                                                                                
                                   acabamento em fita de borda em PVC com espessura                                                                             
                                   de 0,5 mm, fixada pelo sistema Hot-Melt.           ___________________ _______________ _________________                     

  24     1,0000 UNIDADE    35261   ARMARIO - 904X480X1664                                                                                                       
                                   Tampo: Confeccionado em MDP BP com 25mm de                                                                                   
                                   espessura, revestidos em ambos os lados em                                                                                   
                                   laminado melamnico texturizado (BP). Com                                                                                     
                                   acabamento nas bordas frontal, laterais e                                                                                    
                                   posterior retas revestidas com fita de proteo em                                                                             
                                   PVC com 2mm de espessura.                                                                                                    
                                   Corpo: Formado por lateral, base e portas.                                                                                   
                                   Fabricados em MDP de alta densidade de 15mm de                                                                               
                                   espessura revestido em ambas as faces em laminado                                                                            
                                   melamnico texturizado (BP). Com acabamento das                                                                               
                                   portas e os demais componentes do corpo de armrio                                                                            
                                   em fita de PVC 0,5mm de espessura, coladas pelo                                                                              
                                   sistema Hot Melt. Todas as bordas recebem perfeito                                                                           
                                    acabamento respeitando a tonalidade de cor do                                                                               
                                   laminado melamnico e espessura do aglomerado. O                                                                              
                                   fundo confeccionado em MDF com 6mm de espessura                                                                              
                                   revestido em ambas as faces em laminado melamnico                                                                            
                                   texturizado (BP).Portas: Dotadas de dobradias em                                                                             
                                   ao permitindo abertura de at 107§, e caneco com                                                                              
                                   35mm. Puxadores confeccionados em aluminio                                                                                   
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                                   injetado com acabamento na cor aluminio escovado,                                                                            
                                   furao 128mm. Fechadura frontal na parte central do                                                                           
                                     armrio. Com acabamento nas bordas retas                                                                                    
                                   revestidas com fita de proteo em PVC com 0,5mm de                                                                            
                                   espessura. Todas as bordas recebem perfeito                                                                                  
                                   acabamento respeitando a tonalidade de cor do                                                                                
                                   laminado melamnico.                                                                                                          
                                   Rodap:  Metlica confeccionada em estrutura tubular                                                                           
                                    em ao carbono 1008/1012, seco retangular com                                                                                
                                   dimenses de 30 x 50 mm e espessura da chapa 20                                                                               
                                   (0,9mm) nas laterais e chapa 18 (1,20mm) dobrada                                                                             
                                   em formato "L" na parte frontal e traseira, com                                                                              
                                   sapatas niveladora metlica 20mm. Toda a estrutura                                                                            
                                   metlica possui tratamento antiferrugem  base de                                                                              
                                   imerso em banhos de fosfato e acabamento em tinta                                                                            
                                   na cor alumnio ou grafite (Epxi), quando aluminio                                                                            
                                   recebe camada protetora de verniz para melhor                                                                                
                                   proteo da pintura e efeito de metalizao. Pintura                                                                             
                                   da estrutura metlica com tinta em p hbrida                                                                                   
                                   eletrosttica, polimerizada em estufa a 220C.                                                                                 
                                   Montagem: A unio dos componentes dos armrios                                                                                 
                                   feita por sistema "minifix", cavilhas madeira e                                                                              
                                   parafusos auto atarrachantes. Fundo dos armrios                                                                              
                                   fixados por encaixe e com sistema de travamento.                                                                             
                                   Prateleira: Confeccionada em MDP com 18mm de                                                                                 
                                   espessura. Revestida em laminado texturizado em                                                                              
                                   ambos os lados, com acabamento em fita de PVC  na                                                                            
                                   face frontal com espessura de 0,5mm. Suporte de                                                                              
                                   prateleira em zamak injetado para fixao das                                                                                  
                                   prateleiras, com dispositivo de travamento das                                                                               
                                   mesmas. Com furao para regulagem das prateleiras                                                                             
                                   com no mnimo 32 mm de distncia entre uma e outra.                                                                            
                                                                                                                                                                
                                   Medidas Finais (em milmetros)                                                                                                
                                   Largura - 904                                                                                                                
                                   Profundidade - 480                                                                                                           
                                   Altura - 1664                                      ___________________ _______________ _________________                     

  25     2,0000 UNIDADE    35262   GAVETEIRO VOLANTE                                                                                                            
                                   Corpo: Constitudo por base, laterais em MDP com                                                                              
                                   15mm de espessura, revestidos em ambos os lados em                                                                           
                                    laminado melamnico texturizado (BP).                                                                                        
                                   Com bordas revestidas em fita de PVC de 0,5mm na                                                                             
                                   mesma tonalidade de cor do laminado.                                                                                         
                                   O fundo confeccionado em MDF revestidos em ambos                                                                             
                                   os lados em laminado melamnico texturizado (BP),                                                                             
                                   com 6mm de espessura.                                                                                                        
                                   Tampo: Confeccionado e MDP BP com 25mm de                                                                                    
                                   espessura, revestidos em ambos os lados em                                                                                   
                                   laminado melamnico texturizado (BP).                                                                                         
                                   Bordas retas com proteo em fita de PVC de 2mm de                                                                             
                                   espessura.                                                                                                                   
                                   Gavetas: Pea frontal em MDP com espessura de 15                                                                              
                                   mm, revestida em laminado melamnico texturizado                                                                              
                                   (BP), e acabamento das bordas em fita PVC de 0,5mm                                                                           
                                    de espessura.                                                                                                               
                                   Peas lateral e posterior em MDP com espessura de                                                                             
                                   15mm na cor branco gelo.                                                                                                     
                                   Todas as peas so revestidas internamente e                                                                                   
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                                   externamente com laminado de baixa presso. Bordas                                                                            
                                   revestidas em fita melamina 210g na cor branca.                                                                              
                                   Fundo das gavetas confeccionado em HDF (high                                                                                 
                                   density fiberboard, ou seja, chapa de fibra de                                                                               
                                   alta densidade) com 2,8mm de espessura com                                                                                   
                                   acabamento em pintura  base d'gua e secagem                                                                                  
                                   ultravioleta mantendo a mesma tonalidade de cor do                                                                           
                                    laminado melamnico.                                                                                                         
                                   Gavetas com corredias metlica com roldanas em                                                                                
                                   nylon, fixadas na lateral do gaveteiro atravs de                                                                             
                                   parafusos auto-atarrachante.                                                                                                 
                                   Puxadores confeccionados em alumimio injetado com                                                                            
                                   acabamento na cor aluminio escovado, furao 128mm.                                                                            
                                   Fechadura frontal com travamento vertical                                                                                    
                                   simultneo e chave escamotevel.                                                                                               
                                   Rodzios com rodas de 50 mm, sem trava, duplo giro                                                                            
                                   na cor preta em polipropileno injetado com                                                                                   
                                   capacidade de carga de 40Kg por pea.                                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                   Medidas Finais (em milmetros)                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                   Largura - 494                                                                                                                
                                   Profundidade - 480                                                                                                           
                                   Altura - 595                                       ___________________ _______________ _________________                     

  26    40,0000 UNIDADE    35263   CADEIRA FIXA SEM BRACO ..                                                                                                    
                                   Cadeira fixa empilhvel com assento manufaturado em                                                                           
                                    termoplstico polipropileno                                                                                                  
                                   copolmero injetado em alta presso, de formato                                                                                
                                   anatmico, com 08 pares de orifcios oblongados                                                                                
                                   ou retangulares para melhorar a troca trmica com o                                                                           
                                    ambiente e facilitar a assepsia, alm de                                                                                     
                                   permitir eventual encaixe de estruturais plsticos                                                                            
                                   com estofados. No espaamento transversal                                                                                     
                                   entre esses orifcios dever existir um rebaixo, com                                                                           
                                    largura mnima idntica ao espaamento                                                                                         
                                   formado pelo par de orifcios, para harmonizao                                                                                
                                   esttica e para garantir a aderncia necessria,                                                                                
                                   de modo a permitir que o usurio tenha perfeita                                                                               
                                   acomodao das tuberosidades isquiticas no                                                                                     
                                   assento, no deslizando para frente. Para no                                                                                  
                                   obstruir a circulao sangunea dos membros                                                                                     
                                   inferiores do usurio, o referido assento dever ter                                                                           
                                    as bordas frontais (anteriores) curvadas para                                                                               
                                   baixo e, para garantir a alternncia postural, a                                                                              
                                   base do assento dever possuir pouca                                                                                          
                                   conformao, em consonncia com disposto na Norma                                                                               
                                   Regulamentadora n§ 17, Portaria 3.751 de                                                                                     
                                   1990, do Ministrio do Trabalho e Emprego, Subitem                                                                            
                                   17.3.3, alneas b) e c).                                                                                                      
                                   Dimenses mnimas de 465 largura da superfcie x 430                                                                            
                                   profundidade da superfcie.                                                                                                   
                                   Encosto manufaturado em termoplstico polipropileno                                                                           
                                    injetado em alta presso, de formato                                                                                         
                                   anatmico com apoio lombar, com 06 pares de                                                                                   
                                   orifcios oblongados ou retangulares para                                                                                     
                                   melhorar a troca trmica com o ambiente e facilitar                                                                           
                                    a assepsia, alm de permitir eventual encaixe                                                                                
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                                   de estruturais plsticos com estofados. No                                                                                    
                                   espaamento transversal entre esses orifcios dever                                                                            
                                   existir um rebaixo, para harmonizao esttica e para                                                                           
                                    garantir a aderncia necessria, de modo a                                                                                    
                                   permitir que o usurio tenha perfeita acomodao no                                                                             
                                   espaldar.                                                                                                                    
                                   Dimensionais mnimos do encosto de 460 mm de                                                                                  
                                   largura e 275 mm de extenso vertical no                                                                                      
                                   eixo de simetria do encosto, com raio de curvatura                                                                           
                                    adequado para acomodao da regio lombar                                                                                      
                                   do usurio (conforme disposto na alnea d), do                                                                                 
                                   Subitem 17.3.3, da NR-17, Portaria 3.751 de 1990                                                                             
                                   do MTE).                                                                                                                     
                                   O assento  fixado  estrutura metlica sob presso e                                                                            
                                   ancorado com parafusos tipo AA; j o                                                                                          
                                   espaldar, no  fixado com parafusos, dever receber                                                                            
                                   insertos internos nas canaletas de                                                                                           
                                   alojamento das hastes do encosto, de modo a no                                                                               
                                   permitir atrito direto dos tubos metlicos com                                                                                
                                   o plstico do encosto, este conjunto recebe dois                                                                              
                                   plugs sob presso na mesma cor do espaldar                                                                                    
                                   como dispositivos de fixao permanentes na                                                                                    
                                   estrutura. Os parafusos e plugs de fixao do                                                                                  
                                   assento e encosto no podero ser retirados sem o                                                                              
                                   uso de ferramentas especficas.                                                                                               
                                   Estrutura fixa tipo 04 ps manufaturada em ao                                                                                 
                                   carbono tubular de seo oblonga com                                                                                           
                                   medidas mnimas de 16 x 30 x 1,2 mm, com travessas                                                                            
                                   sob o assento em tubos de seo cilndrica                                                                                      
                                   com medidas de 19,00 x 1,2 mm ou 22,23 x 1,2 mm.                                                                             
                                   Todas as terminaes de tubo devero ser protegidas                                                                             
                                   por ponteiras injetadas em                                                                                                   
                                   termoplstico com acoplagem tipo externa. Suporte                                                                             
                                   de encosto confeccionado em duas hastes                                                                                      
                                   tubulares com medida mnima de 16 x 30 x 1,2 mm                                                                               
                                   cada haste. Todos os componentes metlicos                                                                                    
                                   devero receber tratamento de superfcie da                                                                                    
                                   estrutura atravs de galvanoplastia, por meio da                                                                              
                                   eletrodeposio de nquel e cromo por imerso                                                                                    
                                   eletroltica.                                                                                                                 
                                   Para comprovao da qualidade do processo de                                                                                   
                                   pintura, o proponente dever apresentar                                                                                       
                                   laudo de corroso por exposio  nvoa salina (ABNT                                                                              
                                   NBR 8094:1983), para exposio igual ou                                                                                        
                                   superior a 600 horas, sem ocorrncias de corroso no                                                                           
                                    metal base ou empolamento na pintura.             ___________________ _______________ _________________                     

  27     5,0000 UNIDADE    35265   POLTRONA GIRATORIA                                                                                                           
                                   Assento:                                                                                                                     
                                   Confeccionado com compensado multilaminado de 12                                                                             
                                   milmetros de espessura moldado anatomicamente                                                                                
                                   estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m                                                                             
                                   flexvel de alta resilincia e por final e revestido                                                                           
                                    com tecido. A borda frontal do assento  curvada                                                                             
                                   para melhor circulao sangunea, seguindo assim                                                                                
                                   normas ergonmicas. Espuma tipo ecolgica insenta de                                                                           
                                    CFC.                                                                                                                        
                                                                                                                                                                
                                   Encosto:                                                                                                                     
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                                   Confeccionado com compensado multilaminado de 12                                                                             
                                   milmetros de espessura moldado anatomicamente                                                                                
                                   estofado com espuma injetada de densidade 45kg/m                                                                             
                                   flexvel de alta resilincia e por final e revestido                                                                           
                                    com tecido. Espuma tipo ecolgica insenta de CFC.                                                                            
                                                                                                                                                                
                                   Juno:                                                                                                                        
                                   Confeccionados em chapa de ao 3/16, possui formato                                                                           
                                    em "L" com nervura de reforo. Por final, recebe o                                                                           
                                    tratamento anti-ferrugem a base de imerso em                                                                                
                                   banhos de fosfato e pintura eletrosttica                                                                                     
                                   utilizando tinta em p epxi, curada a estufa a                                                                                
                                   150C. A juno  fixada no encosto atravs de                                                                                    
                                   parafusos sextavados fixados nas porcas garras que                                                                           
                                    contm no compensado multilaminado do encosto.                                                                               
                                                                                                                                                                
                                   Brao:                                                                                                                        
                                   Confeccionados com tubos de ao SAE 1010/1020 e                                                                               
                                   chapa de ao ¬ x 3"  SAE 1010/1020 so soldados pelo                                                                           
                                    sistema de solda MIG (Metal Inerte Gs) e da solda                                                                           
                                    lato (Processo Oxi Acetilnico com Decomposio de                                                                             
                                   Vareta Lato). Por final, possui tratamento                                                                                   
                                   anti-ferrugem a base de imerso em banhos de cido                                                                             
                                   sulfurico, neutralizador, polimento mecnico,                                                                                 
                                   escovamento cizal, desengraxe qumico, banho de                                                                               
                                   nquel, banho de cromo e banho de mcron entre nquel                                                                           
                                    e cromo.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                   Base:                                                                                                                        
                                   A base possui 3 partes sendo cada uma delas:                                                                                 
                                   - Cabea: confeccionado com chapas de ao, tubos e                                                                             
                                   ferro trefilado ¬, so dobradas e cortadas com                                                                                
                                   maquinas especfias e soldadas pelo sistema MIG                                                                               
                                   (Metal Inerte Gs).                                                                                                           
                                   Possui tratamento anti-ferrugem a base de imerso                                                                             
                                   em banhos de fosfato e pintura eletrosttica                                                                                  
                                   utilizando tinta em p epxi, curada a estufa a                                                                                
                                   150C. Por final, so montados manualmente o sistema                                                                           
                                    de reclinao (relax).                                                                                                        
                                   - Pisto: possui um sistema de regulagem e                                                                                    
                                   amortecimento a gs (pneumtico), com capa protetora                                                                           
                                    do tipo telescpica fabricada em polopropileno.                                                                              
                                   - Aranha: confeccionado com tubo redondo 1" «                                                                                
                                   chapa 14 (1,9 milmetros de espessura), so soldados                                                                           
                                    pelo sistema de solda MIG (Metal Inerte Gs).                                                                                
                                   Possui tratamento anti-ferrugem a base de imerso                                                                             
                                   em banhos de fosfato e por final, passa pelo banho                                                                           
                                    de cromo (Ni-Cr). Possui 5 "patas" e em suas                                                                                
                                   extremidades so fixados rodzios para poder                                                                                   
                                   deslizar.  colocado uma capa no centro da aranha                                                                             
                                   confeccionado em PP (polipropileno) de alta                                                                                  
                                   resilincia e resistencia contra impctos para maior                                                                           
                                    proteo.                                                                                                                     
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                   Medidas: (mm)                                                                                                                
                                   Assento - 550x510                                                                                                            
                                   Encosto - 800x530                                  ___________________ _______________ _________________                     
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  28     1,0000 UNIDADE    35270   MESA P/REUNIAO C/CAIXA TOMADA                                                                                                
                                   Tampo confeccionado em 2 chapas de MDP BP de 15mm                                                                            
                                   e engrossado com sarrafo 15mm totalizando 45mm de                                                                            
                                   espessura final, com acabamento nas duas faces em                                                                            
                                   laminado melamnico de baixa presso (BP),                                                                                     
                                   totalizando 2500mm de comprimento e 1300mm de                                                                                
                                   profundidade. Bordas frontal, posterior e laterais                                                                           
                                    com fita de proteo, de PVC com 2,0mm de                                                                                     
                                   espessura, coladas pelo processo hot-melt. Tanto                                                                             
                                   as bordas laterais, posterior e frontal recebem                                                                              
                                   perfeito acabamento respeitando a tonalidade de                                                                              
                                   cor do laminado melamnico, possui um Sistema de                                                                              
                                   tomadas embutidas no tampo da mesa com tampa                                                                                 
                                   basculante com cinco furao para tomadas, sendo trs                                                                           
                                    para energia e duas para telefone e rede, calha                                                                             
                                   para fiao com fixao na parte inferior do tampo ou                                                                            
                                   painel frontal.                                    ___________________ _______________ _________________                     

  29     2,0000 UNIDADE    11153   ROTEADOR WIRELESS                                                                                                            
                                   4 Portas Lan,1 porta Wan 10/100M autonegociaveis                                                                             
                                   MDI/MDIX,Wireless,voltagem 110v‡onteudo na                                                                                   
                                   embalagem 1 roteador,3 antenas,1 fonte de                                                                                    
                                   alimentacao,dimensoes 2,8x14x20cm,peso de                                                                                    
                                   405g,garantia 36 meses.                            ___________________ _______________ _________________                     

  30     4,0000 UNIDADE    82      MICROCOMPUTADOR                                                                                                              
                                   Computador de mesa,processador core i3,3,5 ghz,HD                                                                            
                                   500gb/7200rpm,4gb de memoria RAM,gabinete com                                                                                
                                   gravador de dvd,monitor 19                                                                                                   
                                   polegadas,teclado,mouse, caixas de som                                                                                       
                                   amplificadas,estabilizador e licenca Windows 8.    ___________________ _______________ _________________                     

  31     1,0000 UNIDADE    3737    IMPRESSORA                                                                                                                   
                                   Impressora multifuncional resolucao maxima de                                                                                
                                   impressao 5760x1440 dpi,velocidade de impressao 3                                                                            
                                   ppm em preto e 15 ppm em cores,tamanho da gota 3                                                                             
                                   picolitros,USB 2.0,wi-fi, capacidade de entrada de                                                                           
                                   papel 100 folhas A4 e capacidade de saida 30 folha                                                                           
                                   A4,suporta papel A4,A5,A6,B5,10x15cm,                                                                                        
                                   carta,oficio,meia carta,resolucao maxima de scaner                                                                           
                                   600x1200 dpi, area de escaneamento                                                                                           
                                   297x210mm,velocidade maxima de escaneamento 2.4                                                                              
                                   ms/linha,digitalizar em PDF.                       ___________________ _______________ _________________                     

  32     2,0000 UNIDADE    14470   NOTEBOOK                                                                                                                     
                                   Notebook com processador core i5,8gb de memoria                                                                              
                                   RAM,HD 1TB,tela led 15 polegadas,DVDRW,Windows                                                                               
                                   8,leitor de cartoes,teclado portugues.             ___________________ _______________ _________________                     

  33     1,0000 UNIDADE    18301   IMPRESSORA A LASER                                                                                                           
                                   Tipo Monocromatica Laser, conexoes USb 2.0 de                                                                                
                                   alta velocidade, caracteristica impressora ate                                                                               
                                   18ppm / ate 600x600 dpi (1200 dpi evetiva)                                                                                   
                                   Copiadora ate 99 copias reducao/automatica de 30 a                                                                           
                                    400%, contraste mais claro/escuro, sistema                                                                                  
                                   operacional Microsoft , Windows 7, windows vista,                                                                            
                                   XP, Windows Seven 2003, Windows Seven 2008,                                                                                  
                                   Processador de 1ghz, 1gb de RAM, 700mb de espaco                                                                             
                                   livre em disco rigido, tela SVGA 800x600 com cores                                                                           
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                                    de 16bit, internet Explorer 5.5 ou superior,                                                                                
                                   porta USB ou Ethernet, voltagem 110v                                                                                         
                                   Dimensoes aproximadas 25x41,5x26,5cm.                                                                                        
                                   Peso aproximado 7kg                                                                                                          
                                   Garantia 1 ano.                                    ___________________ _______________ _________________                     

  34     2,0000 UNIDADE    35134   NOBREAK 800 VA                                                                                                               
                                   Microprocessador: risc de alta velocidade com                                                                                
                                   memoria flash, DC start: permite ser ligado na                                                                               
                                   ausencia de rede eletrica, auto teste: ao ser                                                                                
                                   ligado realiza teste dos circuitos internos e                                                                                
                                   bateria, modelo bivolt: automatico de entrada                                                                                
                                   115-127/220V com saida 115 V, modelo monovolt:                                                                               
                                   entrada 115/127V com saida 115 V, tomada:6 no                                                                                
                                   padrao NBR 14136, led colorido: indica o modo de                                                                             
                                   operacao do No- Break, botao: liga/ desliga                                                                                  
                                   temporizado com funcao mute, estabilizador interno                                                                           
                                    com 4 estagios de regulacao.                      ___________________ _______________ _________________                     

  35     2,0000 UNIDADE    35135   NOBREAK 1300 VA                                                                                                              
                                   Estabilizador interno com 4 estagios de                                                                                      
                                   regulacao,filtro de linha interno,                                                                                           
                                   microprocessador risc de alta velocidade com                                                                                 
                                   memoria flash, autoteste ao ser ligado o no-break                                                                            
                                   testa todos os circuitos internos inclusive a                                                                                
                                   bateria, autodiagnostico de bateria informa quando                                                                           
                                    a bateria precisa ser substituida.                ___________________ _______________ _________________                     

  36     1,0000 UNIDADE    35145   IMPRESSORA DE CUPOM TERMICA                                                                                                  
                                   Velocidade de Impresso 150 mm/s                                                                                              
                                   Impresso 72 mm (576 pontos)                                                                                                  
                                   Nmero de Colunas Normal - 48, Elite - 40,                                                                                    
                                   Condensado - 57                                                                                                              
                                   Tecnologia de Impresso Trmica                                                                                                
                                   Fontes Normal e Elite                                                                                                        
                                   Atributos de impresso                                                                                                        
                                   Normal                                                                                                                       
                                   Enfatizado                                                                                                                   
                                   Expandido                                                                                                                    
                                   Dupla Altura                                                                                                                 
                                   Condensado                                                                                                                   
                                   Sublinhado                                                                                                                   
                                   Extra grande                                                                                                                 
                                   Impresso em modo grfico (para as verses M e H)                                                                               
                                   Impresso de logotipo: Lateral: 200 x 200 dots /                                                                              
                                   Topo: 576 x 200 dots (para as verses M e H)                                                                                  
                                   Impresso nos modos vertical e horizontal de cdigos                                                                           
                                    de barras nos padres:                                                                                                       
                                   EAN8, EAN13, STANDARD 2 OF 5, INTERLEAVED 2 OF 5,                                                                            
                                   CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, UPC-A, aCODABAR,                                                                            
                                   MSI                                                                                                                          
                                   Impresso de cdigo de barras bidimensional PDF417.                                                                            
                                   Altura do caracter: 24 dots (3 mm)                                                                                           
                                   Formao dos caracteres (horiz. x vert.)                                                                                       
                                   Modo normal : 12 x 24 dots, 48 colunas                                                                                       
                                   Modo elite : 14 x 24 dots, 41 colunas                                                                                        
                                   Gerador de caracteres ISO 8859-1, CODE PAGE 850,                                                                             
                                   CODE PAGE 437, ABICOMP                                                                                                       
                                   Dimetro Mximo da Bobina 102 mm (130 metros)                                                                                  
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                                   Largura regulvel da bobina de papel 57mm, 76mm,                                                                              
                                   80mm e 82,5 mm                                     ___________________ _______________ _________________                     

  37     2,0000 UNIDADE    7044    CAIXA DE SOM                                                                                                                 
                                   Conectores de entrada 1 jack 1/4 e 1 xlr femea,                                                                              
                                   onectores de saida 1 xlr macho,sensibilidade de                                                                              
                                   entrada line 500vm/mic 50vm,impedancia de entrada                                                                            
                                   line 5k ohms/mic 200-600 ohms,potencia maxima 200w                                                                           
                                    8 ohms,transdutor alto falante 10/1                                                                                         
                                   driver,divisor 4khz/12bB,resposta de frequencia                                                                              
                                   10db 60hz a 18 khz,saida escrava  out 8                                                                                      
                                   ohms consumo maximo 150va,dimensoes em mm altura                                                                             
                                   450/largura 330/profundidade 310‡om usb/sd card/fm                                                                           
                                    garantia 1 ano.                                   ___________________ _______________ _________________                     

  38     2,0000 UNIDADE    26405   MICROFONE DE LAPELA                                                                                                          
                                   Frequencia disponivel 698 a 787mhz, faixa de                                                                                 
                                   operacao aproximadamente 75m, conector de audio do                                                                           
                                    receptor XLR balanceado e P10, conector de audio                                                                            
                                   do transmissor mini TQG (4 pinos), resposta de                                                                               
                                   frequencia de audio 50hz a 15khz, potencia de                                                                                
                                   transmissao de RF 10mw, nivel maximo de saida (mic                                                                           
                                    48khz com 1khz de desvio) 16dbv (XLR) 22dbv                                                                                 
                                   (P10),faixa dinamica 90db A-weighted, distorcao                                                                              
                                   maxima do sistema mic 48khz com 1khz de desvio.                                                                              
                                   Cor preto.                                         ___________________ _______________ _________________                     

  39     1,0000 UNIDADE    35153   ESCADA EXTENSIVEL MOVEL                                                                                                      
                                   Confeccionada em duraluminio com perfil retangular                                                                           
                                    de 78x25mm e 58x24mm de liga, degraus redondos                                                                              
                                   com estrias antiderrapante com 24mm, acabamento em                                                                           
                                    pitao plastico colorido.Dobradicas estampadas em                                                                            
                                   aco carbono galvanizadas, sapatas de ajuste de                                                                               
                                   nivel ao solo fundido em aluminio. Base com 2,00m                                                                            
                                   de largura, dois rodizios giratorios com trava e                                                                             
                                   dois rodizios fixos. Catracas de engate em nylon                                                                             
                                   de alta resistencia com reforco interno em aco                                                                               
                                   carbono e corda de polipropileno e roldanas.                                                                                 
                                   Suporta cargas de 90 ate 120 kg (usuario e                                                                                   
                                   material). Numero de degraus fechada X aberta: 13                                                                            
                                   X 19. Altura fechada: 4,2 metros. Altura aberta:                                                                             
                                   6,6 metros.                                        ___________________ _______________ _________________                     

  40     1,0000 UNIDADE    35131   PIANO MEIA CAUDA                                                                                                             
                                   Peso 326 kg, 88 teclas com 3 pedais abafadores,                                                                              
                                   estrutura de madeira pinho macico, tabua harmonica                                                                           
                                    abete rosso, area da tabua harmonica 1,23 m2,                                                                               
                                   costelas ou baralhos em pinho macico sem emendas,                                                                            
                                   numeros de costelas ou baralhos 12, comprimento do                                                                           
                                    1§ bordao 143cm, tabuleiro em pinho macico, tampa                                                                           
                                    do teclado com amortecedor hidraulico, escala                                                                               
                                   duplex medios e agudos, mecanismo renner, martelos                                                                           
                                    renner com feltro duplo de pura la, madeira na                                                                              
                                   cor preta, acabamento alto brilho ou acetinado,                                                                              
                                   banqueta acompanha banqueta fixa com                                                                                         
                                   guarda-musica, garantia 5 anos.                    ___________________ _______________ _________________                     

  41     1,0000 UNIDADE    35132   PIANO DIGITAL                                                                                                                
                                   Piano digital com tecnologia de geracao sonora                                                                               
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                                   harmoniclmaging, 88 teclas balanceadas, 88 teclas                                                                            
                                   com peso de piano, 192 notas de polifonia, 19                                                                                
                                   timbres harmoniclmaging, metronomo, efeitos, 3                                                                               
                                   pedais, 1 pista de gravacao, fones de ouvido x 2,                                                                            
                                   MIDI in/out, 7w, peso 15 kg.                       ___________________ _______________ _________________                     

  42    40,0000 UNIDADE    26410   ARANDELA                                                                                                                     
                                   Dimensao 80mm de largura, 70mm de altura,                                                                                    
                                   620mm de comprimento, vidro fosco.                 ___________________ _______________ _________________                     

  43    50,0000 UNIDADE    35148   GELATINA SUPERGEL                                                                                                            
                                   Gelatinas para efeitos de cores, para correcao,                                                                              
                                   materiais difusores, fabricada em policarbonato                                                                              
                                   co-estrudado, espessura padrao de 0,08mm a                                                                                   
                                   0,127mm, ponto de fusao 200/ ponto de amolecimento                                                                           
                                    160§.                                             ___________________ _______________ _________________                     

  44     2,0000 UNIDADE    35257   DIMMER II                                                                                                                    
                                   DIMMER II - 2420 11, 24 CANAIS                     ___________________ _______________ _________________                     

  45     2,0000 UNIDADE    39      ENCERADEIRA                                                                                                                  
                                   Cabo eletrico de 15 metros,motor 1/2hp,sistema de                                                                            
                                   travamento do cabo atraves de catraca,nao permite                                                                            
                                   que o cabo cai no chao,pois trava automaticamente                                                                            
                                   e caixa de ligacao,termo fixo isolado classe                                                                                 
                                   h,afastando o risco de acidentes por descarga                                                                                
                                   eletrica com o operador.                           ___________________ _______________ _________________                     

  46     1,0000 UNIDADE    4877    REFRIGERADOR                                                                                                                 
                                   Cor branco capacidade geladeira 295                                                                                          
                                   litros‡apacidade toal de armazenamento 342                                                                                   
                                   litros,largura 61,6cm profundidade 69,1cm altura                                                                             
                                   170cm peso liquido 53 kg voltagem 100v                                                                                       
                                   200v, classificacao energetica A,tipo de degelo                                                                              
                                   frost free,garantia 1 ano.                         ___________________ _______________ _________________                     

  47     5,0000 UNIDADE    16714   VENTILADOR 40CM                                                                                                              
                                   VENTILADOR DE MESA, APROXIMADAMENTE 40CM DE                                                                                  
                                   DIMETRO - UNIDADE                                                                                                            
                                   Quantidade de helices 6,desempenho do motor 70,0                                                                             
                                   watts,numero de velocidade 3,recurso                                                                                         
                                   silencioso,oscilacao horizontal,voltagem 127v,peso                                                                           
                                    2,86kg, cosumo 0,07kwh.                           ___________________ _______________ _________________                     

  48     3,0000 UNIDADE    35128   BEBEDOURO REFRIGERADO 45LITROS                                                                                               
                                   Bebedouro refrigerado pressao em ao inoxidavel com                                                                           
                                    dreno para limpeza com sistema de purificao de                                                                              
                                   agua, fornece agua gelada e natural em uma                                                                                   
                                   torneira jato, atende ate 300 pessoas. Capacidade                                                                            
                                   de refrigeracao: 45 litros por hora. Medidas: Alt.                                                                           
                                    57cm, Prof. 48cm, larg. 46cm. Pressao de                                                                                    
                                   trabalho: 15 a 40 M.C.A. (0,15 a 0,40 MPa).        ___________________ _______________ _________________                     

  49     2,0000 UNIDADE    35144   ASPIRADOR DE PO 1300W                                                                                                        
                                   Rodas para transporte: maior mobilidade e                                                                                    
                                   estabilidade.                                                                                                                
                                   Saco descartvel com capacidade de 13 litros.                                                                                 
                                   Suporte para cabo eltrico.                                                                                                   
                                   Fabricado com materiais de alta resistncia.                                                                                  
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                                   Potncia (W): 1300                                                                                                            
                                   Capacidade do Saco Descartvel (l): 20                                                                                        
                                   Tenso (V): 220                                                                                                               
                                   Altura (mm): 600                                                                                                             
                                   Profundidade (mm): 335                                                                                                       
                                   Largura (mm): 335                                                                                                            
                                   Altura Embalado (mm): 645                                                                                                    
                                   Profundidade Embalado (mm): 380                                                                                              
                                   Largura Embalado (mm): 370                                                                                                   
                                   Peso s/ Acessrios (Kg): 6.7                                                                                                  
                                   Peso Bruto (Kg): 8.4                                                                                                         
                                   Raio de ao: 5                                                                                                                
                                   Garantia do Fornecedor: 1 ano                      ___________________ _______________ _________________                     

  50   213,0000 SERVICOS   35147   SERVICO IMPERMEABILIZACAO                                                                                                    
                                   Protetor textil antimanchas a base de fluorquimico                                                                           
                                    solvente aquoso,protege as fibras conta manchas                                                                             
                                   secas e umidas,impede a penetracao de poeira.                                                                                
                                   213 poltronas do Teatro Municipal GEraldina                                                                                  
                                   Almeida Campos.                                    ___________________ _______________ _________________                     

  51    10,0000 UNIDADE    35174   FORRO P/ MESA IMPERMEAVEL                                                                                                    
                                   Forro Impermeavel 1,60 x 2,70.                                                                                               
                                   Forro para mesa impermeavel em vinil                                                                                         
                                   Efeito tipo bordado,facil limpeza .                ___________________ _______________ _________________                     

  52   200,0000 METRO      35175   TECIDO VOIL                                                                                                                  
                                   Tecido Voil 3 metros de largura                                                                                              
                                   Tecido para cortina e decorao de palco                                                                                       
                                   Especificaes: Largura:A3,00 Composio: 100%                                                                                   
                                   poliester                                                                                                                    
                                   Na cor branco.                                     ___________________ _______________ _________________                     

  53   100,0000 METRO      27271   TECIDO-1                                                                                                                     
                                   Tecido para decoracao em geral                                                                                               
                                   Composicao 100% poliester.                                                                                                   
                                   Tecido cetim charmeusse liso 3 metros de largura                                                                             
                                   preto.                                             ___________________ _______________ _________________                     

  54   100,0000 METRO      27272   TECIDO-2                                                                                                                     
                                   Tecido cetim charmeusse liso 3 metros de largura                                                                             
                                   vermelho,tecido para decoracao em geral,                                                                                     
                                   Composicao 100% poliester.                         ___________________ _______________ _________________                     

  55   100,0000 METRO      35173   TECIDO IMPERMEAVEL                                                                                                           
                                   Composicao 69% algodao 31% poliester                                                                                         
                                   Largura 1,40m                                                                                                                
                                   Aplicacoes: areas externas,sofas,puffs, cadeiras,                                                                            
                                   almofadas,moveis, cupulas, parede, jogo                                                                                      
                                   americano,bolsas.                                  ___________________ _______________ _________________                     

  56     4,0000 UNIDADE    22942   MICROFONE S/FIO                                                                                                              
                                   Frequancia disponiveis 698 a 787Mhz, faixa de                                                                                
                                   operacao modo LO power 18m/modo HI power                                                                                     
                                   75m, conector de audio, tipo recepcao true                                                                                   
                                   diversity com 2 antenas, capsula PG28 fixa, cor                                                                              
                                   preto.                                             ___________________ _______________ _________________                     

  57     2,0000 UNIDADE    24976   TELEVISOR 42"                                                                                                                
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                                   TELEVISOR, LED/LCD, 42", FULL HD, CONVERSOR                                                                                  
                                   INTEGRADO - UNIDADE                                                                                                          
                                   Smart TV entraga HDMI, USB, Wi-fi 120Hz.           ___________________ _______________ _________________                     

  58     2,0000 UNIDADE    29392   TELEFONE SEM FIO                                                                                                             
                                   Com ajsute de volume definindo a intensidade de                                                                              
                                   escuta e viva voz.                                                                                                           
                                   Telefone sem fio, tecnologia DEC 6.0 identificacao                                                                           
                                   de chamadas DTMF e FSK bloqueio de                                                                                           
                                   teclado,atendimento programavel,indicador de carga                                                                           
                                    de bateria,funcao flash,redial e mute, Led                                                                                  
                                   sinalizador,no fone e na base,fonte de alimentacao                                                                           
                                    7,5v/300 mA, bivolt 110/220 vac.                  ___________________ _______________ _________________                     

  59     2,0000 UNIDADE    35170   CDJ PLAYER                                                                                                                   
                                   Software de controle e jogar a partir de CDs, CDs                                                                            
                                   de MP3, ou unidades flash USB  Premapped para uso                                                                            
                                   com o Virtual DJ, Traktor, e funciona com                                                                                    
                                   praticamente qualquer software DJ MIDI-compativel                                                                            
                                   Software Traktor LE 2 incluiu                                                                                                
                                   Beat-sincronizados efeitos DSP com wet-dry fader:                                                                            
                                   chop, eco, filtro, flanger, pan, phaser                                                                                      
                                   Unidade de CD suave, rapido e confivel                                                                                       
                                   slot-loading                                                                                                                 
                                   Grande, de 7 polegadas, sensivel ao toque prato                                                                              
                                   iluminado com auto-calibracao                                                                                                
                                   Software de controle MIDI via USB: nao timecode                                                                              
                                   necessario                                                                                                                   
                                   Inicio e paragem de tempo ajustavel para o                                                                                   
                                   vinil-como o desempenho baralho                                                                                              
                                   Analisador automatico de BPM e Tap Tempo para                                                                                
                                   entrada manual de BPM                                                                                                        
                                   Ajuste arremesso  6, 12, 25 e 100%, em meia passos                                                                           
                                    (semitons), ou dobrar com botoes de pitch, Key                                                                              
                                   Lock mantem tom enquanto voce manipular de forma                                                                             
                                   independente seu BPM, Sem costura looping,                                                                                   
                                   amostragem, e pistas quentes facilmente acessiveis                                                                           
                                   Mantenha o tempo a avancar, enquanto voce corta ou                                                                           
                                   reverter a faixa usando Bleep / Reverso,                                                                                     
                                   Single-track, continua, shuffle, e de reproducao                                                                             
                                   programavel, Fader Start reproduz a faixa cued                                                                               
                                   quando voce move o crossfader (requer misturador                                                                             
                                   compativel)                                                                                                                  
                                   Grande display, backlit para BPM, CD / MP3 marcas                                                                            
                                   de texto e navegacao pasta                                                                                                   
                                   Saidas: RCA estereo, digital S / PDIF                                                                                        
                                   Classe conformidade: este produto e imediatamente                                                                            
                                   compativel com todas as versoes atuais e futuras                                                                             
                                   do Mac OS X e iOS e com sistemas operacionais                                                                                
                                   Windows (98SE e para cima).                        ___________________ _______________ _________________                     

  60     5,0000 UNIDADE    13648   PORTA COPO                                                                                                                   
                                   Porta copo descartavel 200 ml                                                                                                
                                   em acrilico e inox capacidade 100 copos.           ___________________ _______________ _________________                     

  61    12,0000 UNIDADE    29024   PORTA ROLO PAPEL HIGIENICO                                                                                                   
                                   rolao de 400 a 600 metros                                                                                                    
                                   ABS branco.                                        ___________________ _______________ _________________                     
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  62    70,0000 METRO LINE 35129   TAPETE LINOLEO                                                                                                               
                                   Tapete roscofloor em material vinilico composto de                                                                           
                                    PVC homogeneo, dupla face (uma preta e outra                                                                                
                                   cinza), antiderrapante e antirefletante, material                                                                            
                                   ignifugado conforme Normas Internacionais de                                                                                 
                                   Seguranca para Teatros e Estudios de TV.                                                                                     
                                   Dimensao: 1,60m de largura x 1,3mm de espessura.   ___________________ _______________ _________________                     

  63    35,0000 UNIDADE    35130   FITA DE FIXACAO DE LINOLEO                                                                                                   
                                   Fita adesiva roscotape, adesivo com alto poder de                                                                            
                                   adesao e no deixa residuos de cola.                                                                                          
                                   Dimensao: Rolo com 48mm largura x 50m                                                                                        
                                   comprimento,na cor preta e cinza.                  ___________________ _______________ _________________                     

  64     1,0000 UNIDADE    35149   CARRO ARMAZEM                                                                                                                
                                   Carro Armazm.                                                                                                                
                                   Medidas: 1200 x 320 x 200 mm (alt x larg x                                                                                   
                                   comp.base).                                                                                                                  
                                   Rodagem: c/ rodas estampadas de 9".                                                                                          
                                   Capacidade de carga: 200 kg.                                                                                                 
                                   Opcional: c/ rodas pneumticas                      ___________________ _______________ _________________                     

  65     1,0000 UNIDADE    35150   CARRO PLATAFORMA                                                                                                             
                                   Carrinho Plataforma Chapa. 2 abas.                                                                                           
                                   Medidas: 1200 x 650 (comp x larg). Abas de 700 mm.                                                                           
                                   Rodagem: rodzios GL/FL 614 BPE..                                                                                             
                                   Capacidade de carga: 500 kg.                                                                                                 
                                   Opcional: c/ rodas pneumticas.                     ___________________ _______________ _________________                     

  66     1,0000 UNIDADE    35269   TROLLER                                                                                                                      
                                   Troller para movimentao de piano Fabricado em ao                                                                             
                                   Chassis em "Y" em perfil tubular fechado;                                                                                    
                                   totalmente desmontavel, plataforma central em                                                                                
                                   chapa de ao, 3 sapatas de apoio para os pes do                                                                               
                                   piano, 3 rodizios giratorios com rodas duplas de                                                                             
                                   nylon reforado com fibra de vidro, 3 flanges para                                                                            
                                   fixao do piano, Todas as peas metalicas so                                                                                   
                                   galvanizadas e pintadas em preto fosco automotivo                                                                            
                                   Obs. O troller eleva o piano em apenas 15 mm, no                                                                             
                                   interferindo na altura dos pedais e banqueta.      ___________________ _______________ _________________                     

  67     1,0000 UNIDADE    35178   ESPELHO 4MM LAPIDADO 1000X2100                                                                                               
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM LAPIDADO, 1000X2100MM    ___________________ _______________ _________________                     

  68     2,0000 UNIDADE    35179   ESPELHO 4MM LAPIDADO 600X1200                                                                                                
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM LAPIDADO, 600X1200MM     ___________________ _______________ _________________                     

  69     1,0000 UNIDADE    35180   ESPELHO 4MM LAPIDADO 600X470                                                                                                 
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM LAPIDADO, 600X470        ___________________ _______________ _________________                     

  70     4,0000 UNIDADE    35181   ESPELHO 4MM LAPIDADO 2200X1300                                                                                               
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM LAPIDADO 2200X1300MM     ___________________ _______________ _________________                     

  71     2,0000 UNIDADE    35182   ESPELHO 3MM LAPIDADO 600X1503                                                                                                
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 3MM LAPIDADO, 600X1503MM     ___________________ _______________ _________________                     

  72     2,0000 UNIDADE    35183   ESPELHO 3MM LAPIDADO 600X1240                                                                                                
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 3MM LAPIDADO, 600X1240MM     ___________________ _______________ _________________                     
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  73     3,0000 UNIDADE    35191   ESPELHO 4MM BISOTADO 800X1390                                                                                                
                                   ESPELHO CRISTAL PRATA 4MM BISOTADO, 800X1390MM     ___________________ _______________ _________________                     

  74   213,0000 UNIDADE    35267   PLACA IDENTIFICACAO POLTRONAS                                                                                                
                                   Placas de inox com numerao                                                                                                   
                                    Disco de inox com letra em alto relevo, 13 cm por                                                                           
                                    12,5 cm, Redonda ( para as fileiras )             ___________________ _______________ _________________                     

  75    30,0000 UNIDADE    35151   LAMPADA PAR 64                                                                                                               
                                   Voltagem: 110 ou 220V                                                                                                        
                                   Dimenses (cm): 17 x 17 x 20                                                                                                  
                                   Peso (kg): 0,960                                                                                                             
                                   1000 w.                                            ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s) 

__________________________________________________________
Responsavel pela Firma Proponente
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