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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2018- SRP 

 

 

 

 De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da 

Bahia, após examinar as propostas apresentadas pelas empresas e firma participante da Licitação, em 

forma de Pregão Presencial nº 20/2018-SRP e tendo em vista o preço e demais condições oferecidas por 

estas, obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR o “Registro de preços para 

eventual aquisição de equipamentos de informática, moveis, eletrodomésticos, bebedouros, 

condicionadores de ar e ventilação, eletrônicos e reforma de mobiliário escolar destinado ao atendimento 

dos diversos setores públicos do município de Matina/BA”, em favor das empresas: JOSÉ BORGES 

RAMOS - ME, inscrita no CNPJ nº 22.680.363/0001-58,  no valor de R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis 

mil e quinhentos reais), referente aos LOTES 01 e 07; REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita 

no CNPJ nº 15.065.248/0001-08, no valor de R$ 61.998,00 (sessenta e um mil e novecentos e noventa e 

oito reais), referente aos LOTES 02 e 06; L RIBEIRO COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 

02.048.521/0001-44, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao LOTE 03; GAUS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 10.588.756/0001-57,  no valor de R$ 

74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais), referente aos LOTES 04 e 08; CARLA GLETIENE SILVA 

MALHEIROS GUIMARÃES – ME, inscrita no CNPJ nº 05.828.253/0001-71, no valor de R$ 7.790,00 (sete 

mil setecentos e noventa reais), referente ao LOTE 05, cujo valor global dos lotes é de R$ 308.588,00 

(trezentos e oito mil e quinhentos e oitenta e oito reais). 

 

 Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação. 

 

 

       MATINA/BA, 03 de setembro de 2018. 

 

 

_______________________ 

Wélia Reis Ferreira 

PREGOEIRA 

Dec. 158/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÕES 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2018- SRP 
 

 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, 

Estado da Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 20/2018-SRP e tendo em 

vista o cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação feita às 

empresas: JOSÉ BORGES RAMOS - ME, inscrita no CNPJ nº 22.680.363/0001-58, no valor de R$ 

146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais), referente aos LOTES 01 e 07; REFORMAR 

CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 15.065.248/0001-08, no valor de R$ 61.998,00 (sessenta 

e um mil e novecentos e noventa e oito reais), referente aos LOTES 02 e 06; L RIBEIRO COMERCIAL 

LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.048.521/0001-44, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), referente ao 

LOTE 03; GAUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 10.588.756/0001-57, no 

valor de R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais), referente aos LOTES 04 e 08; CARLA 

GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARÃES – ME, inscrita no CNPJ nº 05.828.253/0001-71, no valor de 

R$ 7.790,00 (sete mil setecentos e noventa reais), referente ao LOTE 05, cujo valor global dos lotes é de 

R$ 308.588,00 (trezentos e oito mil e quinhentos e oitenta e oito reais), como vencedora do certame 

licitatório em epígrafe, cujo objetivo é o “Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de 

informática, moveis, eletrodomésticos, bebedouros, condicionadores de ar e ventilação, eletrônicos e 

reforma de mobiliário escolar destinado ao atendimento dos diversos setores públicos do município de 

Matina/BA”. 

 

Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente licitação. 

 

 

Matina - BA, 03 de setembro de 2018. 

 

 

____________________________ 

JUSCELIO ALVES FONSECA 

Prefeito do Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP 

  

Aos 03 dias do mês de setembro de 2018, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINA - Bahia, 

com sede na Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/nº, Centro, inscrita no CNPJ, sob nº 16.417.800/0001-42, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Juscélio Alves Fonseca, brasileiro, agente político, casado, 

portador da cédula de identidade RG nº 04931271-51 e CPF nº 513.753.035-20 residente e domiciliado à 

Travessa Elginio Campos, nº 39, Centro de Matina Bahia, responsável pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-

SRP, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada FORNECEDOR, com 

base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando 

publicada, terá efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato 

Convocatório e consoante as cláusulas que se seguem: 

1– DO (S) FORNECEDOR (ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA, 

observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor (es) registrado(s) a seguir relacionado(s), 

objetivando o compromisso do REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de equipamentos de 

informática , moveis, eletrodomésticos, bebedouros, condicionadores de ar e ventilação, eletrônicos e reforma de 

mobiliário escolar destinado ao atendimento dos diversos setores públicos do município de Matina-BA, nas 

condições estabelecidas no ato convocatório. 

 

Empresa JBR COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA, CNPJ nº. 22.680.363/0001-58, com sede na 

Praça Manoel Novaes, nº 247, centro, Guanambi-Ba, CEP 46.430-000, representada pelo Sr. Jose Borges Ramos, 

inscrita no RG nº 1545136 SSP- CE e CPF nº 919.613.354-68. 

 

 

LOTE 01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 Computador - Processador Core i5 de 6ª 

Geração LGA 1151 ou similar, placa-mãe 

compatível com processador no formato LGA 

1151, placa de vídeo dedicada de 1 Gb, 1 

par de memória ram DDR3 de 4 Gb (cada), 1 

Hard Disk interno com capacidade mínima 

de 1Tb, sistema operacional Windows 10 de 

64 bits instalado, 1 leitor/gravador de 

CD/DVD, Gabinete com refrigeração 

compatível, fonte de energia dedicada de no 

mínimo 600 watts reais, mouse óptico e 

teclado multimídia ABNT2. 

     01 

 

 

 

 

 

UNID 

 

 

 

 

 

CORPC 

 

 

R$ 

2.800,00 

 

 

R$ 2.800,00 

02 Computador - Processador Core i3 ou 

similar, 4GB de memória ram, hard disk com 

capacidade mínima de 1 Tb, monitor LED 

com tamanho mínimo de 20", sistema 

operacional Windows 10 de 64 bits instalado, 

1 leitor/gravador de CD/DVD, mouse óptico, 

teclado multimídia ABNT2 e 1 par de caixas 

08 

 

 

 

UNID 

 

 

 

CORPC 

 

R$ 

2.812,50 

 

R$ 22.500,00 

ATAS 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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acústicas. 

03 Computador - Processador dual core ou 

similar, 4GB de memória ram, hard disk com 

capacidade mínima de 500 gb, monitor LED 

com tamanho mínimo de 20", sistema 

operacional Windows 10 de 64 bits instalado, 

1 leitor/gravador de CD/DVD, mouse óptico, 

teclado multimídia ABNT2 e 1 par de caixas 

acústicas. 

08 

 

 

UNID 

 

 

CORPC 

 

 

 

 

R$ 

2.200,00 

 

R$ 17.600,00 

04 Notebook - Processador Core i5 ou similar, 

4GB de memória ram, hard disk com 

capacidade mínima de 500 Gb, tela com 

tamanho mínimo de 14" e sistema 

operacional Windows 10 de 64 bits instalado. 

08 

 

 

UNID 

 

 

POSITIV

O 

 

R$ 

2.700,00 

 

R$ 21.600,00 

05 Estabilizador - 1000 watts bivolt automático 

127/220V~ com seleção automática e saída 

fixa 115V~, com 05 tomadas de saída 

padrão NBR 14136. 

10 

 

UNID 

 

BMI 

R$ 200,00 R$ 2.000,00 

06 Impressora multifuncional laser 

monocromática com as funções de imprimir, 

copiar e digitalizar, com conexão via cabo 

USB e conexão sem fio via Wireless. 

05 

 

UNID 

SAMSUN

G 

R$ 

1.100,00 

R$ 5.500,00 

07 

Impressora laser monocromática com 

conexão via cabo USB e conexão sem fio via 

Wireless. 

08 

 

UNID 

 

SAMSUN

G 

 

 

R$ 750,00 R$ 6.000,00 

08 Nobreak Estabilizador de1200 watts com 

tensão de entrada 220V e saída 115V, com o 

mínimo de 06 tomadas de saída padrão NBR 

14136. 

05 

 

UNID 

 

BMI 

R$ 500,00 R$ 2.500,00 

 

VALOR DO LOTE 01 R$:  82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS). 

 

 

LOTE 07 – EQUPIAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ÁREA DA SAÚDE 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 “Notebook Core i5 - 6ª Geração 8GB, 1TB 

LED 15,6” Sistema Operacional Windows 

32/64 BITS, para funcionar como 

SERVIDOR. 

03 UNID POSITIV

O 

R$3.000,00 R$ 9.000,00 

02 “Notebook Core i3 - 4GB 1TB LED 14” 

Sistema Operacional Windows 32/64 BITS, 

para funcionar como CLIENTE. 

12 UNID POSITIV

O 

R$ 

2.625,00 

R$ 31.500,00 

  03 “Tablets, Processador com clock mínimo de 

1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M 

L2 cache; decodificação por hardware para 

pelo menos os seguintes formatos: H263, 

H264 e MPEG4. Desempenho igual ou 

superior a 130 pontos na “Performance test” 

30 

 

UNID MULTILA

SER 

R$ 800,00 R$ 24.000,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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e 80 pontos no “UX test” – “User Experience” 

medido pelo software MobileXPRT 2013 da 

Principle, Instalar o software MobileXPRT a 

partir do Google Play. ii) Desconectar o 

Tablet do carregador para execução 

somente na bateria,MEMÓRIA RAM, Mínimo 

de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo 

(DDR3L 1066MHz); Tela colorida e 

construída com tecnologia LCD ou OLED, 

com retro iluminação e com tamanho mínimo 

de 09  e máximo de 10.1 polegadas; 

contraste mínimo de 300:1, Resolução 

mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO, 

16 GB  de armazenamento interno, Slot para 

cartão de memória padrão MicroSD para 

expansão do armazenamento interno, 

compatível com cartões de até 64 GB, Wi-Fi 

padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado 

(interno) ao equipamento; Modem interno 

com suporte a redes 3G (no mínimo dual-

band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 

850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) , 

desbloqueado para todas as operadoras;  

Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado 

(interno) ao equipamento;  Sistema de GPS 

integrado (interno) com antena 

interna.TELA(Tela colorida e construída com 

tecnologia LCD ou OLED, Resolução 

mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO, 

Wi-Fi padrão IEEE 802.11,Microfone e alto-

falante integrados, Saída para fone de 

ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm 

e com 03 (três) pontos de contato (terra, 

áudio direito e esquerdo); Porta micro-USB 

padrão 2.0, CÂMERA FRONTAL E 

TRASEIRA Integrada, Câmera traseira com 

resolução mínima de 05 MP (cinco 

megapixels),possuir ajuste de foco 

automático e zoom digital; Câmera frontal 

com resolução mínima 1.2 MP (um ponto 

dois megapixels SISTEMA  OPERACIONAL. 

Sistema Operacional: Android 4.4 português 

ou versão superior em português; Suporte a 

configuração de proxy para rede WiFi. 

VALOR DO LOTE 07 R$ 64.500,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS). 

 

 

Empresa REFORMAR CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº. 15.065.248/0001-08, com sede na Avenida Prefeito 

Jose Neves Teixeira, nº 2872, Sandoval Moraes II, Guanambi-BA, CEP 46.430-000, representada pelo Srª. 

Bruna Brito Fernandes, inscrita no RG nº 1513715127 SSP- BA e CPF nº 040.569.835-69. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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LOTE 02 – SCANNER 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

 

01 

Scanner de Mesa - Base plana, alimentador 

automático de documentos e conexão 

padrão de alta velocidade via USB 

02 

 

UNID 

 

HP 

R$ 

2.251,50 

R$ 4.503,00 

 

02 
Scanner de Mesa - Base plana e conexão 

padrão de alta velocidade via USB 
05 

 

UNID 

 

HP 

 

 

 

R$ 699,00 R$ 3.495,00 

VALOR DO LOTE 02 R$: 7.998,00(SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). 

 

LOTE 06 – BEBEDOUROS, CONDICIONADORES DE AR E VENTILAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD

E 

UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 VENTILADORES DE COLUNA – GRANDE 

COM grades de proteção com pintura epóxi 

na cor preto e branco potência: 1/4cv - 200 w 

diâmetro da hélice: 16" rpm: 1500 máxima 

/tensão: bivolt altura máxima: 1,85m altura 

mínima: 1,25m velocidade regulável 

equipado com protetor térmico. 

05 UNID VENT SOL R$ 380,00 R$ 1.900,00 

02 UMIDIFICADOR DOMESTICA 220 V 

Característica: potência. 45 w Diâmetro da 

grade: 430 mm diâmetro da hélice: 385 mm 

RPM: 1300 máximas: 1,35mm Altura mínima: 

01 UNID ELGIN R$ 900,00 R$ 900,00 

03 BEBEDOURO BRANCO GABINETE EM 

AÇO sem emendas, base em plástico 

polipropileno de alto impacto tampa, 

aparador de copos, base do aparador de 

cepos e separador de água em plástico 

polipropileno de alto impacto, conexões 

hidráulicas internas em material atóxico, 

torneiras em plástico abs de alta resistência, 

sendo uma para natural e outra para água 

gelada, vazão aproximada 30 litros/horas 

(0.500ml p/m) reservatório de água em 

alumínio com pintura atóxico (opcional 

reservatório de água em polipropileno ou aço 

inox), serpentina localizada na parte externa 

do reservatório, controlador de temperatura 

através de termostato entre 15° c e 4º dados 

técnicos: Capacidade de resfriamento 2,8 

l/h(em ambiente a 25 °c), capacidade de 

água gelada 2,0 litros. Medidas do 

bebedouro: Altura – 990 mm, largura – 270 

mm. Profundidade 380 mm – peso 14 kg 

Refrigeração através de compressor 

hermético Potencia 154 w, consumo 5,5 kw 

10 UNID ESMALTE

C 

R$ 800,00 R$ 8.000,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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Sistema de voltagem 127 v ou 220 v.  

04 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 100 

LITROS GABINETE EM AÇO INOX 

Tecnologia de isolamento em poliuretano 

expandido; Filtro de carvão ativado incluso; 

Recipiente para o depósito de água em 

polietileno rotomoldado atóxico; Acabamento 

externo em aço inox; Pia de escoamento em 

Vacum-Forming; Serpentina interna; 

Termostato regulável na lateral do produto; 

Água resfriada para a faixa de 2ºC a 7ºC em 

tempo mínimo; Gás ecológico R134A; 

Reservatório com capacidade de 100 litros.  

05 UNID REFRIMAX R$ 

2.680,00 

R$ 13.400,00 

05 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 

QUENTE/FRIO 220v ultrafilter: retém até 

99% das bactérias*. Filtro de carbono: reduz 

odores no ambiente. Filtro de nylon: retém 

partículas de poeira. Função turbo: com 

apenas um toque você seleciona máxima 

refrigeração. Função siga-me: com um 

sensor no controle remoto, a função permite 

que a temperatura desejada seja mantida 

onde está localizado o controle remoto. 

Função dormir (modo sleep): ajusta a 

temperatura de acordo com a variação da 

temperatura do corpo humano durante o 

sono. Função swing: distribui melhor o ar, e 

promove a sensação de uma brisa natural 

através da movimentação das aletas 

horizontais. Display de temperatura digital: 

facilita a visualização da temperatura 

selecionada. Controle remoto com display 

em cristal líquido: maior comodidade para 

operar o aparelho. Possui luz que permite o 

ajuste mesmo no escuro. Timer digital 

24horas: liga e desliga o aparelho no tempo 

programado. 

08 UNID AGRATTO R$ 

1.550,00 

R$ 12.400,00 

06 AR CONDICIONADO SPLIT 

9.000BTUS ultra filter: retém até 99% das 

bactérias. Filtro de carbono: reduz odores no 

ambiente. filtro de nylon: retém partículas de 

poeira. Função turbo: com apenas um toque 

você seleciona máxima refrigeração. Função 

siga-me: com um sensor no controle remoto, 

a função permite que a temperatura 

desejada seja mantida onde está localizado 

o controle remoto. Função dormir (modo 

sleep): ajusta a temperatura de acordo com a 

variação da temperatura do corpo humano 

durante o sono. Função swing: distribui 

melhor o ar, e promove a sensação de uma 

10 UNID AGRATTO R$ 

1.300,00 

R$ 13.000,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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brisa natural através da movimentação das 

aletas horizontais. Display de temperatura 

digital: facilita a visualização da temperatura 

selecionada. Controle remoto com display 

em cristal líquido: maior comodidade para 

operar o aparelho. Possui luz que permite o 

ajuste mesmo no escuro.   Timer digital 

24horas: liga e desliga o aparelho no tempo 

programado. Entrada superior de ar: mais 

tecnologia e discrição. Programa preferido 

(modo auto): o ar-condicionado atinge. A 

temperatura programada pelo consumidor, 

ajustando o ciclo e a velocidade da 

ventilação. Silencioso: unidade externa 

separada da unidade interna. 

07 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 

BTUS ultra filter: retém até 99% das 

bactérias. Filtro de carbono: reduz odores no 

ambiente. filtro de nylon: retém partículas de 

poeira. Função turbo: com apenas um toque 

você seleciona máxima refrigeração. Função 

siga-me: com um sensor no controle remoto, 

a função permite que a temperatura 

desejada seja mantida onde está localizado 

o controle remoto. Função dormir (modo 

sleep): ajusta a temperatura de acordo com a 

variação da temperatura do corpo humano 

durante o sono. Função swing: distribui 

melhor o ar, e promove a sensação de uma 

brisa natural através da movimentação das 

aletas horizontais. Display de temperatura 

digital: facilita a visualização da temperatura 

selecionada. Controle remoto com display 

em cristal líquido: maior comodidade para 

operar o aparelho. Possui luz que permite o 

ajuste mesmo no escuro.   Timer digital 

24horas: liga e desliga o aparelho no tempo 

programado. Entrada superior de ar: mais 

tecnologia e discrição. Programa preferido 

(modo auto): o ar-condicionado atinge. A 

temperatura programada pelo consumidor, 

ajustando o ciclo e a velocidade da 

ventilação. Silencioso: unidade externa 

separada da unidade interna. 

02 UNID AGRATTO R$ 

2.200,00 

R$ 4.400,00 

VALOR DO LOTE 06 R$: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS) 

 

 

Empresa L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA, CNPJ nº. 02.048.521/0001-44, com sede na Av Barão do do Rio 

Branco, 190 centro, Guanambi–BA, CEP 46430-000, representada pelo Sr. Alberto Cesar Paixão da Silva, inscrito 

no RG nº 0204720800 SSP- BA e CPF nº 282.396.795-87. 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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LOTE 03 – ELETRODOMESTICO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD

E 

UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 REFRIGERADORES 346 LITROS, 02portas 

cesta de porta-vos portátil para 12 unidades, 

capacidade líquido pouco consumo (kw/h) 

voltagem 220 v 

02 UNID ELECTROLU

X 

R$ 

2.400,00 

R$ 4.800,00 

02 FOGÕES DE PISO 05 BOCAS INOX - à 

gás, bivolt, acendimento automático, forno 

auto limpante, luz de forno, trava de 

segurança, estufa móvel, capacidade de 

forno (lts) 62,3 litros, potência (w) 9,1 

distribuídas nos queimadores cor inox. 

02 UNID MUELLER R$ 

1.600,00 

R$ 3.200,00 

03 FOGÃO 06 BOCAS acendimento automático 

total bivolt - l mesa em aço inox 2 

queimadores visor total na porta do forno cor 

branca temperatura do forno 200/290 107 

volume do forno (litros) queimadores 06 

potencia queimadores 1,670 classe a em 

consumo de gás com garantia. 

02 UNID MUELLER R$ 800,00 R$ 1.600,00 

04 FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 

COURAÇADO 06 BOCAS C/ FORNO 

PRETO- manipulador de temperatura de 5 

posições: melhor controle-bandeja coletora 

de resíduos. Queimadores frontais chama 

dupla. Queimadores chama simples. Injetor 

de gás horizontal. Estruturas de cantoneiras 

de aço capacidade mínima forno: 75 l a e 

queimadores: 06.  

02 UNID CRISTAL 

AÇO 

R$ 

1.800,00 

R$ 3.600,00 

05 FREEZER HORIZONTAL, 2 tampas 420 

litros branco 220v, termostato no painel 

frontal, dupla função. 

02 UNID ESMALTEC R$ 

2.400,00 

R$ 4.800,00 

VALOR DO LOTE 03 R$: 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). 

 

 

Empresa GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ nº. 10.588.756/0001-57, com sede na Rua B, nº 

154, DISTRITO INDUSTRIAL, Guanambi–BA, CEP 46430-000, representada pelo Sr. Carlos Andre Pereira Neves, 

inscrito no RG nº 07869549 SSP- BA e CPF nº 265.018.038-29. 

 

LOTE04 – MOVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 MESA RETA 120x60x74 cor cinza retangular 

básica com 02 gavetas. 

10 UNID GAUS R$ 

248,60 

R$ 2.486,00 

02 MESA SECRETARIA Mesa medindo 1,55 x 

0,75 x 0,75 m com tampo mdp-bp 25 mm, 

bordas em fita de pvc 2mm (espessura) 

25mm(alt), pés chapa 20-0,90mm 25x50mm, 

almofada chapa 28-0,40mm, ponteiras em 

poliestireno abs, sapata niveladora injetada 

10 UNID GAUS R$ 

318,60 

R$ 3.186,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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em polipropileno, retaguarda chapa 24-

0,60mm, pintura letrost. O pó ou pintura em 

esmalte sintético. 

03 ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS 

CHAVEADAS, 05 prateleiras, tratamento 

anti-ferruginos e pintura esmalte sintético na 

cor cinza, dimensões 0,90 a1,00 cm de 

largura, 0,45 a0,50 cm de profundidade e 

1,90 a 2,00 de altura. 

10 UNID PANDIN R$ 

597,70 

R$ 5.977,00 

04 ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA 

SUSPENSA. Com tratamento anti-

ferruginoso e pintura com esmalte sintético 

na cor cinza, com 4 gavetas para pasta 

suspensa com carrinho telescópio, medidas 

mínimas largura 70 à 75 cm , profundidade 

de 45 à 50 cm e altura de 100 à 1.35 cm. 

10 UNID PANDIN R$ 

484,80 

R$ 4.848,00 

 05 CONJUNTO 04 LUGARES EM PLASTICO 

conjunto escolar mesa quadrada em plástico 

80x80 com 04 cadeiras em plástico medindo 

assento 0,29x0,29 cm encosto 0,28x 0,16 cm 

altura do chão ao assento 33 cm altura total 

cadeira infantil 66cm 

05 UNID INJE4 R$ 

374,80 

R$ 1.874,00 

 06 CADEIRA LONGARINA 05 LUGARES 

ESTOFADO: Longarina Executiva sem braço 

com 5 lugares revestida em tecido sobre 

espumas injetadas de 40mm de espessura. 

Base longarina com ablongo30x61x1,5mm 

para sustentação do encosto oblongo 

30x16x1,5mm,em aço com sapatos de apoio 

nos pés, na cor preta. 

 05 UNID GAUS R$ 

409,70 

R$ 2.048,50 

07 MESA PARA REFEITÓRIO com bancos 

escamoteava inteiros. Estrutura em tubo 

30x50mm nas mesas e 1 1/4" nos bancos. 

Tampos e assentos em MDF ou MDP, 

revestidos em fórmica postforming 180º de 

25mm, em branco, cinza ou marfim. Borda 

dos bancos em perfil de PVC preto ou na cor 

do 

01 UNID GAUS R$ 

799,00 

R$ 799,00 

 

 

 

08 CADEIRA DE ESCRITÓRIO base giratória 

05 patas com rodigios duplos de nylon 

estofado digitador 140 com ligamento de 

assento e encosto com zefir sonfonado com 

regulagem de altura espuma injetada com 

densidade controlada de 50mm de 

espessura e forração medidas do estofado 

do encosto 45x37cm medidas  do estofado 

ao assento 47x40cm 

05 UNID GAUS R$ 

159,10 

R$ 795,50 

09 CADEIRA FIXA - assento em compensado 

multiplatinado de 12 mm, plano, encosto 

injetados em polipropileno com curvatura 

lateral e vertical, ambos fixados à estrutura 

20 UNID GAUS R$ 78,70 R$ 1.574,00 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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com porcas de garra, Espuma expandida 

com densidade mínima de 23 kg/m3 e 

espessura mínima de 40 mm no assento e 

no encosto, revestimento em tecido de 

polipropileno na cor a definir, contra capa do 

encosto em polipropileno injetado. Os tecidos 

são fixados por grampos, bordas com 

acabamento em perfil pvc para proteção 

contra impactos. Capa do assento e do 

encosto sem costuras. Estrutura em tubo 

industrial redondo de 1 polegada para o pé 

com haste, sapatas em polipropileno 

injetado. Suporte do encosto em forma de l, 

em tubo oblongo 16 x 30 mm, com sanfona. 

Os componentes metálicos possuem 

tratamento de superfície com fosfato de 

zinco. 

10 MESA P/ COMPUTADOR1,60 x0,60 

metroscanto Altura: 1320 mm Largura: 1100 

mmProfundidade: 400 mmVolume: 1CxPeso: 

29kgEspaço para monitor: 21"Mais gaveta 

com corrediça metálicaEM MDF 

10 UNID GAUS R$ 

199,40 

R$ 1.994,00 

11 ESTANTE EM AÇO c/ reforço 06 prateleiras 

regulável o reforço com até 30kg por 

prateleira 1,98mt alt,x0,92mtde prof. Cor 

cinza, 

80 UNID PANDIN R$ 

169,70 

R$ 13.576,00 

12 MESA REUNIÃO Milimetragem do tampo: 25 

mm Altura: 75 cm Largura: 160 a 200 cm 

Profundidade: 120 cm  Sistema passa-fio 

embutido internamente Pés Metal  Cor 

branca 

01 

 

UNID GAUS R$ 

699,50 

R$ 699,50 

13 MESA PARA RECEPÇÃO em MDF, 

comprimento 1,80 cm, largura 0,80 cm, com 

06 gavetas para escritório. 

05 UNID GAUS R$ 

398,70 

R$ 1.993,50 

14 PRATELEIRA AÇO estante Dupla Face 

(176x92x30) - Aço CH26 - Cinza  

08 Colunas 90 cm, 06 bandejas 30x92 cm e 

manual de instrução 

05 UNID PANDIN R$ 

899,80 

R$ 4.499,00 

VALOR DO LOTE 04 R$: 46.350,00(QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). 

 

LOTE 08 – REFORMA DE MOBILIARIO ESCOLAR 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

01 REFORMA: de cadeira universitária escola 

com troca de assento encosto e braço 

600 UNID GAUS R$ 24,89 R$ 14.934,00 

02 REFORMA: de carteira escolar com troca de 

assento e encosto da cadeira, reforma da 

mesa escolar com troca do tampo. 

267 UNID GAUS R$ 48,75 R$ 13.016,00 

 

VALOR DO LOTE 08 R$: 27.950,00(VINTE E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.



14 
 

MATINA 

 

 

QUINTA-FEIRA • 06 DE SETEMBRO DE 2018  

ANO XI | N º 931 

 

Empresa CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES, CNPJ nº. 05.828.253/0001-71, com sede na 

Rua Padre Jose de Anchieta, 181, Vomita Bel, Guanambi–BA, CEP 46430-000, representada pelo Srª. Carla 

Gletiene Silva Malheiros Guimaraes, inscrito no RG nº 12733814 40 SSP- BA e CPF nº 009.741.445-09. 

 

LOTE 05 – MOVEIS 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNID MARCA UNIT R$ TOTAL R$ 

  01 

CADEIRA, empilhava de plástico resistente 

com apoio Estrutura de 4 pés em plástico. 

Em Polipropileno com Aditivos. • Com 

capacidade de até 140 Kg. 

• Com Encosto reforçado. • Altura (870 mm) • 

Com Encosto reforçado. • Altura (870 mm)• 

comprimento (560 mm)• Largura (560 mm)• 

Estrutura inteira na cor Branca. • Garantia de 

Fabrica de 1 ano 

100 UNID BAEMIA R$ 35,90 R$ 3.590,00 

02 

MESA, empilhava de plástico resistente 

Estrutura de 4 pés em plástico, em 

Polipropileno Branca Quadrada 70 x 70cm 

30 UNID BAEMIA R$ 

140,00 

R$ 4.200,00 

VALOR DO LOTE 05 R$: 7.790,00(SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA REA). 

 

 

1 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS: O ajuste com o(s) 

fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de autorização de fornecimento 

de produtos, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 20/2018. 

1.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de 

Fornecimento, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 20/2018. 

1.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) 

a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 

1.3 – O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto, em compatibilidade 

com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 

Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal(is) e/ou fatura(s): 

1. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 

2. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 

3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e 

Tributos Federais; 

4. Prova de regularidade junto ao INSS; 

5. Prova de regularidade junto ao FGTS; 

6. Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

 

2 -DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos 

os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 

3 -DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de 

eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores 

registrados para negociar o novo valor. 

3.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA 

poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, 

gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim. 

3.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 

reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 80B4-E0CD-FCE4-E44E.
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4 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 

(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura. 

5 -DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste  

Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua 

eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

6 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de 

fornecimento de produtos será o Foro da Comarca de Riacho de Santana, Bahia, com prejuízo a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias  de igual teor e 

forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a 

tudo assistiram e que também o subscrevem. 

 

__________________________________________ 

JUSCÉLIO ALVES FONSECA 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

________________________________________ 

JBR COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA  

CONTRATADA 

 

________________________________________ 

REFORMAR CONSTRUCOES LTDA  

CONTRATADA 

 

________________________________________ 

GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  

CONTRATADA 

 

________________________________________ 

L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA 

CONTRATADA 

 

________________________________________ 

L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA 

CONTRATADA 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

_______________________________            _______________________________  

Nome:               Nome:  

CPF:               CPF: 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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