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CONTRATO N® 555/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 76/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 16569/2022

CONTRATO N” 555/2022 QUE FAZEM ENTRE SI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
A EMPRESA GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELl.

MA,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, situada à Rua Padre Franco, n® 405, Lote 02, Quadra 69, 2® pavimento, saia 202, nesta
cidade de Balsas - MA, inscrita no CNP| sob o N® 11.236.050/0001 -99, neste ato representada pelo
Sr. RAYLSON FELIX BARROS, portadora do CPF N® 014.513.741-43, inscrito na cédula de
identidade n® 782689 SSP-TO, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, doravante
denominada CONTRATANTE, e empresa GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELl, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n® 36.521.392/0001-81, sediada na Rua/Av. Dom Pedro II, n® 830, Sala 03, Bairro
Universitário, Lages - Estado Santa Catarina, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representado pelo Sr. GUSTAVO OLIVEIRA, portadora da Carteira de Identidade n® 4339811
SSP/SC e CPF n® 087.015.959-38, tendo em vista o que consta no Processo N® 16569/2022 e em
observância às disposições da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002 e na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal
n® 006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão Eletrônico n® 17/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição aparelhos de ar condicionados, visando
atender a grande demanda das secretarias do município de Baisas/MA, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincuia-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto;

Em anexo.

Z. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS 510.719,40 (Quinhentos e dez mil, setecentos e
dezenove reais e quarenta centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. A despesa com fornecimento de aparelhas de ar condicionados, correrá a conta dos recursos
orçamentários, conforme documento expedido peia Contabilidade do Município, para o exercício do ano
2022 para o exercício do ano 2022, na classificação abaixo;

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função; 10
Sbfunção; 301
Programa: 0072
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-039
10.301.0072.2-039 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa
4-4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

600

601

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função: 10
Sbfunção: 301
Programa: 1009
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-054
10.301.1009.2-0S4 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00-00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500
Transferências do Governo Federal referente a
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Saúde

631

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

600
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Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função: 10
Sbfunçio: 301
Programa; 0072
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-045
10.301.0072.2-045 - CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/REGULAÇÃQ

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

500
600

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função:10
Sbfunção: 301
Programa: 0074
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-051
10.301.0074.2-051 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

600

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função; 10
Sbfunção:301
Programa: 0072
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-046
10.301.0072.2-046 - CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER II

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500
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Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências do Governo Federal referente a
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à
Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Estadual

600

631

601

621

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Ação
Função:10
Sbfunção: 301
Programa: 1013
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-056
10,301,1013.2-056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO / HBU-UPA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Estadual

621

Recursos não Vinculados de Impostos500
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federai - Bloco de
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

600

601

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Ação
Função; 10
Sbfunção: 301
Programa: 0072
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-047
10.301,0072,2-047 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos
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Transferências do Governo Federal referente a
Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á
Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recursos não Vinculados de Impostos

631

600

500

Orgão; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS • FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função: 10
Sbfunção: 301
Programa: 0072
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-043
10.301.0072-2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

500
600

601

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função: 10
Sbfunção:301
Programa: 0209
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-053
10.301.0209.2-053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE •

SAMU
Natureza da Despesa
4.4.90.52-00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos500
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Estadual
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

621

600
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Ofgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL PE SAÚDE - FMS

Ação
Função: 10
Sbfunção: 122
Programa: 0071
Projeto / Atividade / Oper. Especial: 2-038
10.122.0071-2-038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza da Despesa
52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos
Recursos não Vinculados de Impostos500

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS - FMS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ação
Função:10
Sbfunção: 305
Programa: 1010
Projeto / Atividade / Oper. Especial; 2-057
10,305.1010.2-057 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ DST-AIDS

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00,00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recursos

Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Estadual
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS
provenientes do Governo Federal - Bloco de
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

500
621

600

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

5.1. 0 prazo comum para o pagamento não é superior a 30 (trinta) dias a partir da data da apresentação
da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

5.2. 0 pagamento será efetuado referente ao fornecimento de aparelhos de ar condicionados, após a
comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade

Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social. Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atestadas pelo setor competente. Será verificada também

sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou
Certidão Conjunta Positiva com efeito de negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da

União.
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5.3. É vedada expressamente a realização de cobranças de forma diversa da estipulada neste termo de
referência, em especial, a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o proteste de título, sob pena de
aplicação dos sansões previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS), Certidão
Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item 5.2.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INPC exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

0.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do Índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo,

6.6. Caso 0 índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo,

6.8. 0 reajuste será realizado por apostilamento, conforme art. 65, § 8®, Lei 8.666/1993,

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1. 0 fornecimento de aparelhos de ar condicionadas deverá ser realizado e entregue após a
requisição da Central de Compras, sendo que o objeto deste será solicitado conforme as necessidades das
secretarias municipais, conforme solicitação dos setores responsáveis.

7.2. A cada ordem de fornecimento de aparelhos de ar condicionados, fica estipulado o prazo máximo
de até 08 (oito) dias para a entrega do objeto;

7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeçam a realização do

fornecimento dentro do prazo previsto, a contratada deverá notificar previamente as secretarias
solicitantes, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após o
recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá, a seu
critério, prorrogar (ou não) o prazo estabelecido.
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7.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Terceira - RESCISÃO CONTRATUAL, se a Contratada

descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria solicítante, poderá, sem prejuízo de outras medidas
prevista no Contrato, ou na Lei n® 8.666/93, deduzir do preço contratual, a titulo de multa, o valor
equivalente a 0,1% [um décimo por cento] do preço do fornecimento dos produtos por dia de atraso, até
que sejam cumpridos a entrega, respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta
aauisicào, quando a secretaria solicítante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de
suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.

7.5. 0 objeto desta licitação deverá ser fornecido pela CONTRATADA e entregue nos endereços das
unidades de atendimento, indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de Compras.

7.6. O fornecimento de aparelhos de ar condicionados, deverão ser entregues embalados, obedecidas
às especificações técnicas pertinentes, e se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de

qualquer parte do objeto solicitado pelas as secretarias solicitantes no prazo de 24 [vinte e quatro) horas,
no endereço indicado nas ordens de fornecimento, desde que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
c) Apresente falta quando da sua utilização,

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para substituição
mencionada no parágrafo anterior, as secretarias solicitantes poderá adotar as medidas que julgar
necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

7.8. Em caso de devolução dos aparelhos de ar condicionados, por estarem em desacordo com as
especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA

8. CLAÚSOU OITAVA - FISCALIZAÇÃO.

8.1. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento de aparelhos de ar condicionados, estará a
cargo das Secretarias Municipais, por intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos
do art. 67 da Lei n° 8,666/93.

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE: Fernanda Miranda dos Santos - MAT 4740-3.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

9.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento de aparelhos de ar condicionados, assim
que a Contratante solicitar;

9.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder
integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em razão de ação

ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que
estiver sujeita;
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9.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

9.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato:

9.5, São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e nas normas
aplicáveis, as obrigações que se seguem:

9.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis,
trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

9.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

9.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus
endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

9.9, A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

9.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas
as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.

9.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

9.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n^ 8.666/93 e Lei Federal n^ 10.520/2002.

9.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação
exigidas na licitação.

9.1S. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e
critérios estabelecidos neste termo de referência.

a.l. A contratada deverá;
a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará ao
fornecimento de aparelhos de ar condicionados, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo
interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da
CONTRATANTE;
a.5. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do
descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo
for 0 caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n^ 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.

, se
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9.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros em
decorrência da execução do contrato.

9.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais enviados para
serem reproduzidas.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento de aparelhos de ar
condicionados de acordo com o contrato o vaior da ordem de fornecimento.

10.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo almoxarifado
da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

10.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e demais
informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

10.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua
parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.S. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;

10.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

10.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fornecimento objeto;

10.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer
das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato,

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato no
de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidascaso

Contrato,
neste

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n^ 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria, conforme define o art. 92 da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabívei;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e] Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;

Assinado de forma
dignai por GUSTAVO
OLIVEIRASMTOISOS»]
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11.2. 0 atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (melo por cento) por dia de atraso, até o
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 86, da Lei N® 8666/93.

11.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de Balsas-MA,e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as muitas
previstas.

11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N® 87. da Lei N® 8.666/93:

a) Advertência por escrito:
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento] sobre o
valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco)
anos;
e) Declaraçàodeinidoneidadeparalicitar juntoà Administração Pública,enquanto perduraremos motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei N® 8,666/93, c/c art N® 7® da Lei N®
10,520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

11.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções administrativas
previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataçâo , o mais alto padrão de ética durante todo
0 processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA. DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:
a) PRÁTICA CORRUPTA; Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do

11.6. Serão publicadas na

contrato:
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitação ou de execução do contrato;
c) PRATICA CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
sem 0 conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços
níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, à
sua propriedade, visando influenciar sua participação
contrato.

com ou
em

as pessoas ou
em um processo licitatório ou afetar a execução do

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA; Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo Financeiro multilateral promover inspeção.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei n® 8,666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art 79, inciso II, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS
CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei,

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor Inicia]
atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vmte e cinco por cento) do valor Inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

por parte da

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n®
8^666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

GUSTAVO Assinado de forma
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2® da Lei
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, .Úí
.. de....i de 2022.

SECRETARIA MUNIG^L DE SAÚDE
RAYLSON FELIKBARROS

CONTRATANTE
Assinado de forma digital
por GUSTAVO

OLIVEIRA:08701 5 OLIVEIRA:08701595938
Dados; 2022.07.27 09:25:28
-0300'

GUSTAVO

95938
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI

GUSTAVO OLIVEIRA
CONTRATADO



PREFEITURA DE

BALSASContinua a conatruç^o da oOaOe oua quareinot

ANEXO I
SCOtETAMA mamXM. E» SMÍOE

fSF
pesCTiçÀofTEM MARCA UND. QUANT VAL TOTALVAlLMfT

Afl-CONDICKMAOO 12.000 BTU S SPLIT. cislofris, 1 097 wattt,
eficiência enersécica d asse a. com material de tubos de
cobre, aletas de alumínio, acabamento de vidro, com 03
velocidades, modos de operaçSo: ventila, automático,
desumidiRca e refrigera, com 01 controle remoto com display
em Icd, com painel digital, furçào turbo, aviso limpa filtro,
com filtro lavavelanci-poelra, timer, ajuste de horário para
ligar ou desligar, dlrecicnadpres dear horlicrtais tom ajuste
automático e verticais martuais, cor bra nco, visualização da
temperatura, frequência 60 Kz, com 1 un int, 1 un avt,manual
de instrução, de instalação e serviços, 02 pilhas aaa, suporta
de irtstalação da un mterra, OS parafusos para o suporte de
instalação, OS buçhas plásticas para o suporte da inscalaçào,
02 pcircas.Rargs pequenas para coneiao das tubulações, 02
porcis-flange grandes para conexão das tubulações
voltagem: 220v.

3/« ACRAnO UNO. IS 1.943M 29.14S,EO

AR CONDiaONAOOSPLIT 18.000BTU/S: frio 220v Ig ou Similar
filtro purificador de ar antl^bsctêria llavável j; furrçie jettool
{resfriamento ráRioo!: desumidificadorsaudavel. mostrador
digital no pamel. operação modo sleep/iimer, reinicio
automático: controle remoto sem tio: classificação procel b;
consumo: 1 SSOw; compressor rotativo e gàs refrigerante:

5/6 AGRATTO UNO. 21 2.88SJ7 60.690,67

r22.
AR CONDKKmAOOSRLIT 30000 BTU/S alimentação Ivolts).
220v:correnteelétfrfa de refrigereção lamperes)' 20:
eficiência energética eer |w/wj: 2.61; potência de
refrigeração lin) 3143, ciclo frio; vazão de ar lm*/h)
lOSO/1000/950, gas refrigerante: r-410B, tipo do
condervsador: horizontal; c«isumc de energia procel
[iovh/mêsj: 66,0' funções adicionais, controle remoto
Iluminado, controle da direção do ar Ipara cima • para baixoj
automático; controle de temperatura estável, nivel de ruído
interno* 47; niwel de ruido externo* 56; cor da evaporadora;
branco; timer; regulador de velocidade de ventilação; sleep;
swing; turbo, filtro antlbecteriarsoefunção bnsa.

10 AGRATTO UND. 10 S.143M 51 430.00

S4«TOTAl 141.166,27

GUSTAVO
OLIVEIRAiO
870159593 “
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ANEXO II
MMKMWDASAIMK

ntM ocscmAo MAUCA wo. qUAHT VMUNFT VM-TOTAt
AII<CO*«ICIOHAOO 124100«TU SSPl/r cvthyz.l

cI»iM 8. mitènsi dc tuboi de
cobr*, ai»r«s d« 9« vidro, coni 03
«•locidadas. noâot Oaeparacio «a^nta, Obcc^ittco,
tfaavmol^ka «rafriftra. eont 0i controla ««rra^io co^n Oopii*
ar*i (;d, «om patKat0iC»{S( r^fi^io tur&O. a>itO filtro,
ton' filtra amt-pMkr». timtat, aju»(« o« horina pata
li|arpw das)ipr. diractenadoraiMar hori<o<ttaa «orr tjbrt»

srarco, «itbalttatio 9»
tamparatM'!. ^«dbincta 6Crti, cant I «.o irn, l grtprt rran^ii
da in.iiri.cio, da in*taiacio a larvtfM CO piihu aaa. xuporta
da injt»iá(ioda un meam. parafi.wtoaracibpcrto u
»niTaia«Íe. OS buchai piautcaspara » »«.perta m injiaiaflo
02 pofcas-fiar^a Mpuanai para conaiic aai cubuiafdat, 02
P6rtas-flar>|a prar^daxpara cpnaaie das tulh<>acÕas.

voltacam 22^

V* AâfiATTC UND tMoê s.m.osautpmaiitp t «•rtrcii laruais.

Alt CiMtXCIOMOO iHff )«.000 0TU/S; h lO 220v)(>
filtre PwtificadPr M ar ant)-6act4'«a Hawavali, fuatlo jct coo^
tai#tiamar>t6<ap»ep). â«ibm«dificadot saudavai. r*^tra<Mr

diprlal
ai.tprnati<:o, tortroip rpr^ow »amfio. cia&sificafio prectl 9;
tenjürrse 1.6Sâ«>: con*prasMr rptadvo a |as rafTi|t'arc«

stn^dar

S/6 pair^fil PMra(2ome>dcsieap'i.n>ar ram><io AfiftAnO UN9 2 2aMS.27 5 770 54

'22.
sueroTAL S.SS6.SÍ
gwnm DC MAwmçto

nw DOCaCAO MARCA ÜRO. QWWT VAiUWT VALTÜTAl
AA4»COIC10HA00124N»«TUS5PaT cKietno, 1 OSTMttts
•fio^rKia tna'|ati;a ciaasa a, com mataviai m tw^t d*
í9dt. alatai o* alumine. •oaMmants Oa «iQr^, tom OS
viie<isad«s. nooosOaeparifie vantiia. actomatico.
dasumipifi< a • raír ija ca, c on< Oi cpr*troi» rarfipfo cpm di tpi a*

icd. cem pamai digrial, funfSe tu'e« a»iSQ hmpa filtro,
com filtre lava-ai antiipoatra. umar, aii.K4 oa fprjr«opafa
Nfarac dasiipat dirtcisoaeorasda ar hon;on>iii cprn ajbStc
avCprnatKe a vantcaismanvat». co' brarco. visuaiiu^ie da
tarrptracurt. frae»Srtoa 6Cfit. com 1 ».(* i«t, 1 un •íS.rranbli

V* AãAATTO UNO 2 2.M04M S0M.O8

Mirmrufie, daitutala^iecsarvites. 02 ptlhai aaa, sbpprxa
da 'nftaiaçioda un mtai ii, 05 parafuses pari o suporta da

italafie. v5 ObcMs piasticatpa<a o Si^ponc da Instaiifio.
92 P0'<as-fiar'(aeo4uai*'ai para cgn«t jp aistypwiafias, C2

pâr£a>>fiinfa|rarmas para cenaxiedas tuCkjia(pas
veíiajem 220v

AR COHOOOfaADOSAtfT 10.000 «TU/fc fite 229v i|Pu Simtiar
fifrro purtfiCMPr o« ar ani<-Oa<iá'ia Uava««ti. funfia j«r <poi
Irarfiiamante rápido^, oaiomtdrfitadpr sauSávai; mortrader
diftal r%o pal^a|, opprif lo rr>pdp siaap / tm ar. tai r»e«o
autom^Dee. cenerpfarvmctpsamfie (iaujfi(a(iepre<ai t,
<ons4.ma* 1 650». comprataerretiftireaiãt rafrifarant*'

S/e AORATTO UNO. S ]4«2S.iS

r22

SI^OTAi lajiLAi
FMwZÕÃSJãcir

PCSCRICtorrcM MARCA UMO. QUAirr VALüMrr VAtTPTAl
AR-C(MO)CIO»tADO 12.000 0TV 5 SRin «ticfno. J 997 »atu,
aficiància arvar^;«i cljua a,
toOra. iiaiit da alummie. acaoamaneoda vidre, corn 93
wlccrdadai. medos da eparaf io «artiia. aucemiticc,
dasumidifica aratniata.
am ko, íôm P8irv«i6i|icai. fijnfic rgfpo. jgijp hmpifiltrp,

la.ovai anti-peaira, tin>4r, «^usia darpran
I ifi r Pu dasJ i p t. otraodn adorai 94 »t norisota >s cem aju tta
avTPfTiaexeavaftKats manuais, torbrarxe,
eairtearatufa, fracuància 60 ni tom l ur int, 1 un tft.manuH
damptrwfie. d« inrtaiaçâe a sar.ifos C2 eiinpiaia. suporta
da inatalafâedi un mama. 05 earifusos pata e lupprta da
miniipie. 05 buefias piaiticis para o supeaa da mytaiatie,

potcaa4Ianp papuanai pata 'on«»io das tuBuiac^s 92
Percas4tanp(i inpcspati <»ne<âg pu
veitaftm 229v

matariai datubei da

Cl conttpia ramefecpm ditplav

cem filt I para

3/4 lati 9fledi AQMTTC UND, 2 L9Í3M 5 9W,06

uD'.ia<Ó4S

A* CONOíCiONAOO SPUT 10.000 0TU/5i fr ip 220* l| ou s.m itaf
filtro purrficadsrda ar anti-eattarta iiiiivai, funçloja^ cee*
IrÉifriamarte 'ae< do), o«ji. míd^caaer s» udavai. mpt trader
difitainepaioal. epariflemodciiaap , rimar «aimcie
lutemátitd, centícia «amew lamflc, ciasjjficaçip protal 0;
cenaurne 1 6S0w, cpmpfauorrotieivQ a ps raftipranta

S/6 AORATTO ÜNO 2400.27 5.7T0.S4

r22
5U9T0TAL 94S642

GUSTAVO
OUV£|RA:08701S otNmuwTonasaia
95938

Awnadedt forma dpaal per
CUSIAVO

CM»r 202207 27 lOdaJa
-OIW



PREFEITURA DE

Conlinua » eonstiuçao ito wMc que queremos

ANEXO III
CAPS

ITBM DacwçAo MARCA UNO. QUAWT VAllWT VAL TOTAL
AR^CaNHCIONADO 12.000 STUSSPirr ciclefno, 1.097 wans.
«frciêncca ensrgsiic: clais» *. Csm irateriil da tuOosda
cobra, iiatis da sEbmtrjD, acabamarte da vidro, corr 01
valocidadaa, modos da oparação' van ti Ia, automático,
dasumjdifica e rafridara, com 01 controla ramotocom displav
em Icd, com painel dignai, lunçêo turbo, aviso Itmpa filtra,
com filtro Ia vá vai anti.poeira, timar, siuata da horário para
lifar ou desligar, diracionadoresde ar Koritentais com ajusta
automáticoe verticais manuais, cor branco, «isuaiizaçao da
tamparatura, fraquércia 60 hs, com 1 ur* int, I un aii7,manual
da instrução, da instalapão a serviços. 02 pilhas aaa, suporta
da instalação da un In terna, OS parafusos para o suporta da
innalacão. 05 buchas plásticas para o suporta da instalaçao.
02 porcas.f1angepaquanaipara conarào das tubulações, 02
porcasflange grandes para conesèo das tubulações
voltagem 220v.

3/4 MSRATTO UND. 2 1.945.04 3S86,0S

AftCOt^lONAOOSPUT 18.000 BTU/S: frio 220vlgou similar
filtro purificador de ar anti-bactena tlavaval), função jat cool
iresfriamentc rapidc;; desumidificador ssudaval, mostrador
digital no painel; operação modoslaap/timar, reinicio
automático; controla remoto sem fio; classifcaçãoprocel* b;
consumo. 1 SSOw, compressor rotativo e gas refrigerarte.
r22

S/6 A6UTT0 UNO. 5 Z.88S.27 14.426.35

SUSrOTAl ia.512.41
DST/AIDS

DEH3UÇÀOITIM MARCA UNO. QUANT VALUNFT VAL TOTAL
ARA^áOiaONADO 12.000 BTUSSPirr crclefno. 1 097vi,arts,
eficiência anergética classe a, corn matenal datuoos de
cobre, a latas da aluminc, acaOamento de vidro, com 03
velocidades, modos de operação ventila, automático,
desumidifica e rehigera, com 01 controla remoto com displiv
em Icd, com pamel digital, função turbo, aviso limpa filtro.
com filtro lavável enti.poeira, timer, ajuste de horário para
ligar ou desligar, direcionadoras de ar horizontaiscom ejusca
automático e verticais manuais, cor branco, visualização da
temperatura, frequência 60 Ia, cem 1 un int, 1 un e«t.manual
de instrução, de instalação e serviços. 32 pilhas asa, suporte
de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporta de
instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação.
02 porca5.flang# pequenas para conexão das tubulações, 02
porcas.fiangegrandes para conexio das tubulações,
voltagem 220v

3/4 ASRATTO UND. 2 1J4ÍM 3 866,08

ARCONDKKMADOSPirr lS.{l008TU/5;frlo 220vlgou similar
filtro purificador de ar antl4>actária Uaváveii, função jet cool
lr*sfriamentoraptdci;desurtúdificadorsaudável. mostrador
digital no painel; operação modo sleep /timer, reinicio
automático, controle remoto sem fio; classrficeção procel b,
consumo; l-6S0w; compressor rotativo e gas refrigerante
f22

5/6 AGRATTO JND. 2 2.SBS.27 S.770,54

SLATOTAL 9.656.62

GUSTAVO
OLIVEIRA:08
701595938

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
OUVEIRA:0«701595938
Dados: 2022.07.27
10:56:31 -03'00’



PREFEITURA DE

Continua a conslrufâo da cidada ous t^MVnn

ANEXO iV
vx.

DtSCRtÇÃOrrm MARCA UNO. QUANT VAlUNfT VALTOTAL
ARÍWDICIOMAOO 12.000 STUSSWJT; ciclo trio, 1.097 watts,
eficiência energética classe a, com material de tubos de
cobre, aletas de alumimo, acabamento de vidro, ccrmOS
velocidades, modos de operação' ventila, automático,
desumidifica erefngera.com 01 controle remoto com display
em icd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro,
com filtro lavável anti«ceira, timer, ajuste de hora no para
ligar ou desligar, direclonadares de ar noritortaiscom ajuste
automático e verticais manjais, cor branco, visualização da
temperatura, frequência 60 hz, tom 1 unlnt, 1 un ext,manual
de instrução, de instalaçeoeserviços, 02 pilhes laa, suporte
de instalação da un interna, 05 parafusos para p suporte de
Instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de instalação.
03 porcas.flsnge pequenas para conexão das tubulações. 02
porcas.fiange grandes para conexão das tubulações,
voltagem. 220».

3/« AGRATTO UND. 2 1.945,01 3.S&6,08

ARCOWlICKiriADOSRLrT 18.000 BTU/S: frio 220v Igou similar,
filtro purificador de ar antl-Bacténa {lavável), funçãojet cool
(resfriamento rápido); desumidificador saudável; mostrador
digctal no painel; operação modo sleep/cimer; reinicio
automático; controle remoto sem fio, classificação procel: b,
consumo 1.650w, compressor rotativo e gas refrigerante
r22.

5/6 AGRATTO UND. 2 2.885,27 5 770,54

5USTOTAI 9.656412
SAMU

OESCWÇÀOITEM MARCA UNO. QUANT VAlUNfT VAl.TOTAl
AR«mDICKmADO 12.000 BTUS^UT. ciclo frio, 1.0S7 watts,
eficiência energética classea.com material de tubos de
cobre, lietas de alumínio, acabamento de vidro, com 03
velcucidades, modos oe operação, ventila, automático,
desumidifica e refrigera, com 01 controle remoto tom Oisplay
em Icd, com painel digital, função turbo, aviso limpa filtro,
com filtro lavável anti.poeir3, timer, ajuste de horário para
ligar ou desligar, direcionadoresdaar horizontais com ajuste
aütomáticoe verticais manuais, cor branco, wisualizacãoda
temperatura, frequáncia 60 hz, com 1 un int, 1 un ext,manual
de Instrução, demstalaçãoe serviços, 02 pilhas aaa. suporte
de instalação da un interna, 05 parafusos para o suporte de
Instalação, 05 buchas plásticas para o suporte de Instalação,
02 porcas.flange pequenas para conexão das tubulações. 02
porcasTIange grandes pera cenexâo das tubulações,
voltagem: 220».

3/4 AGRATTO UND. 3 1.943,04 5.829,12

ARCOWMOONADOSRirr 18.000BTU/S: frio 220v Ig ou similar
filtro purificador de ar anti-bactéria ilavavel), funçiojet cool
(resfriamento rápido); desumidificador saudavel; mostrador
digital no painel; operação modo sleep/timer; reinicio
automático; controle remoto sem fio: classificação procel: 0;
consumo l.SSOw: compressorrotetivo e gas refrigerante

5/6 AGRATTO UNO. S 2885,27 8.655,81

r22
SUBTOTAL 14.484,93GUSTAVO AS$irtM0 de

Açitatpor GUSTAVO
OLIVEIRA;087 ouvEiMpaToissisis

Dados.2022.07.27
10:S6:3903'00'01595938



Continua a con«t/uçte da odada qua quaramoa

ANEXO V
H8tJ

rrm OBCiaÇAO MABCA UHQ. QIMKT VAtUWfT VatTOTAl
AR<ONDtC10NAOO 12.000BTUSSairr cieicrrio, 1 l»7.«anv

». *^aiÉria>d* ruces d»
:oCrc. »l«ui dt »caa»*^*‘t0 0« v-art, cO^ 03
.(«locidadas <*^MeidtdMra(ie »»r*Tiia suttxnatHro
Otaumidifíc» «r«fri|«(a. :e<T« 01 csrerait ici^otg cam disoiav

KO, corf patraldifiui, FiiAçlotwrM. avis? iimpafiitív,
so**^ fiic^ 11 vi artvpMirj. ‘<m«f. »; l iXt da Hgra r»a pau
i4|i' 8«iii|ar. 0»r«<i8iiaaDr«s Oa 8rhcMs<*taisc8'ra)vtt«
•wwracicg ivarticao martLiis. c&cbrarcc. visvaStsaçSeda
tt^npanturi. ^Mwèr>C(a 00 «l (&/• 2 ..n mt
d«^(jv{âc. aaiflicaisçioa aarvi;os 02 ptiivfsaü. sbR«na
4« i(utfii<99 91 uo intcrfia. OS pa'a^^ioi par# o ifc.9on« da
(n9ta<a;l9. OS CirCMa plaiticas eara 6 tuperfa da tnna)a(2o.
02 parcai^Aar^ paqgar^as para (oneitc das tuOu^a>Sas, 02
pcr:aaaar«t«{ri^«}a» para cor^<3c das tvObiatâa»
yottaaa'" 220*

V* AGRATTD ÜNO 10 LMS^ j»d30.«d

AftOMOtCIONAOOSPliT ia.»» n^/S: *fiç 220* if «u si^fitar
Aisro svdkadoroa ar ar>ti-bartana iia>t>aii, lat cddi
|raafrra'*<afite rapído), d«ium<dif4adpr saM)ã*«l. '*>c>tra9or
d^tal fK) painai. opcraçao^oda staac ^tir^r, rainc^o
avtamdtJtc. («nerota r9rr<0io m^p fio. clauircaçlc prosai: a,
cor'«i.m9 I SSOK.compraiMí^ataiipcaiasrafrttafama

S/B ACÍIATTO ÜMO 10 2MSJ7 28.B52.70

i22
AR CONOtOOHAOOSPUT 30000 B7U/S aii>n*<i(acÍ9
220c c orrarta a latnea da < tfn^i a ;io lamparat i 20
aftfi^rcia a^rfãtKa aar Iw/wV 2 BI:pesé«'cii da
/afrtftrHid |w} 3]«3.c<io «rio Malccaarim^/fi;
lOSO/ldOO.^KO. cas refn|«far^ra r^IOi tisadd
cwdaMad&r r»critor>taJ. c0«sur^«9a«^ar|lapf&car
jiwh/f*iâ»k 8S,0. funç&as adkt©ra'i <9f’t<«l4»ari»oeo
•lummadc. controla da dtraf ic da ar lpa<4 ci'r'a • pai
auwnatjcd, cenuoia da ttreparacgra a»Tava^ olril da 'i/ido
nrarro* 47, rvivaida rvidoaitarno S4 cprdi tviporidora:
Dranco. tirriar. rafuJador da va^acidada da •a^trlatio, aiaap,
jwr^ turod. ftKra arrtibactarianc i funeio frcisa

10 AtjlUTTO UMO S saá3.oo 25 7IS.CO

SUOTOrAL 7>J9<.10
UM

DeORlçAofrm MARCA UNO. QUAWT VAIÜWT VAUTOlAi
Aft-COf«OIC*OHAOO 22.000 BruSSPtrr cclafiQ. 1 Oâ^watu
aCciár^cia ana<|tiica ciassa a, can* '^tar^a* da twDos da
c^ia. ala)as da alominio, acaCamantp ea »idr&. com 03
viipcidadas modetdaojM^atàa «antifa, agcorratico,
davjTiiddVca a rafrigara. com 21 cancrpi# rtmoto cem dtspiay
arr ted, com painaioiiitak, funçàouirbo. ni%9 iimpafiiiio,
cor* fíivo Ia 'Taval artl-poaira. 11 rr «c, a; u sia da Korá 'lO para

iifar oo dasiipr, diractoriaperas da ar ^04l»r>tala com a|t.>ta
ausomance e1)ca^alsmar^bals, cor Drance, yitwaiie*(3oda
campantura fraquânciaSOfiLcdn i gn iri. 1 gn axt.rfanbii
daiftaxrwfSo. da líutaiaslea iam;oi C2p*irataaa sepona
da ir«scaia(ie da gr mrama 0$ para^,»as pai
inKaia$lo,OS buchas plásticas para o suporta da matalaçSo.
Olportaa^arfa pa^uanas para eodiclo dascutuiaçõai. C2
ppreas Aar{8 ^rarxlei para cona^ao dastuOclacòas
voltaiam 220*

3/* «CRAnO Ü*f0 s LM04 5.715,20

0 supersa da

MaW0tO0M00SPUTl<.(»a»TU/S:ti.c2:S.I|Ou>imilar
AltfflpiKiftcadorda ar arti-OactAna iia«ával), furçlo jat cod
(lafdriamafiio rápido), oatumidrficador sai.>d4yti. moatradot
di|iW oôpainai, ppa«i(io medcsiaap ''cimer. rairtoo
auTpmaiico, controla rarrMot«rr fio ciatsifica(loprocai p.

consumo: 1 eorfpraisorrocatua^apstéfripafanea
fl2.

$/B ACMTTO UND 10 Ltl5J7 26.852.70

Al CONOtOONADO SPirr 30000 BtU/S aumamafiorirciti).
220V. correntB aiairici da raftiprapo lamparas) 20;
•Aciàf^cia ar^arpttea aar in.’»! 2 41. potár^ia da
ra^iprPCiofwr 3J43.ciclo fnc, >ario da ar
10S(]/lCCC/550,p5ra4npranu r-4i0a. tipo dO
corxMnsador r^prifornai. I su mp da ana rpj ptocai

30 arpp^/f^4s• «,0 fUfHiAsadicfona^l CPnfdla eameto
lurriinado.ccricreiada dira^iode ariparacimi-parapaiso*

a utpmático. ctK'iraia oa t ampara (u i
ncarrvc 47, mraldaru)9oa«tai

«SfUTTO UNO S $.uun 25 715.00

tsca«»ai. rrval da rutdc
54. cor oa a*ap«radora

Kinco, timar, ra(uiaporpa vaiocidada da «tf^riafie, iiaap,
swing, curpo, f)it'3 ar^iiPactariar^o a funçSo pr»sa

sua^Ai 54.212.»GUSTATO
OLEVEÍRA.O87015

.....35338

Al<irh«So(
OüSTAVO

’per

Mdm 2012 07,27 tpsass
A»8® • • • • - í- —



3

Contmud a tfa cuiad« Qua Qu«ranw&

VI
CEO

PBCtlçAormt MKRCA UNC. QUAW VAiUMT VALTOTAlS:
All>CÚPlOt«MAPO 12.00» n/$S»tfT cicie «rie. 1 09?
•Acièrcif verjecici siissc a, cei^ *'>iitnai M (uOos cM;

(9Br«, aiftBS 0« iiwfTiriie. •cJBa'T<cno 0« >i0re, soni 03
v«ieciflM«i. rnsdca a* ep*«»cl3 •er<tiia,autofr»iKe,
deiurriârfic» e rt^|#ri, (di^ 03
e>e Ico C>*i>'eii}JS^sl'*un(|ctb'tO •■kbâ)imp«fii?«,
CQiti firtToJitfév»! »et>>pe««re. drncr. Ot 'icrtric p4ra
11 4« 11 i|«r, ditetio'' MO'* Idear horiaorrtvit < cre «Ivire
cjtgiTiêcKe » veoicais rfanuai», cfr< ot4.aiizasàg oa
t*rep«f8(ura. ftt«i.«i^ia 6C ha. ci
e* intT'w;Íâ, t* xwaiaeie • leNicM, 02 (hihai supone
6* i**tT»i»(ie 0* ur> imema. 09 pirrfbjoi oara Ofc.porca m
•'«tralacie, 09 Bucha( piásticat para g svpena 0* inuaiacie.
03 peita»-Aani« p«gu«ea< paia t9<i«>àa eutuDuia(&«i, 02
percaa^iniafrar^s para ceneaig e»» tv^wiaçôes
iroítajaf^ Í20v

'«gie rt^etecaA' olipiay

AOAAHO UND 5 l.MUM 9719.20
1 irr*!^» 1 ur a»T,f*’an«.ai

AA COfcOlClOHADOtfirT IfrOOOeru^ifrie 220v l| gg |i'nilar
nnig pwrifieador 0a ar ami-bae(érii ila>i.alj.hir(»o jaeco«<
(raifn aTierrig ra pioai; oaaumtiirfKaMM sat.0aga<' rnenrador
0>fiTii hopéirxi, C3pera(ie meoe iia«p: {i^er: ran
Éutor-anca ceeirgiarafrvaoMrr^hc ciafaifi^acioprecai a.
cgnagme 2 99^.comc<a«ior rgtacivaafatrafrifaranca

5/9 AORaíTO UND Síca 1« «29.39

f22
Ui«?OTAl 2A.Ul.ii

HKROM
Qgabciottm MAUCA UNO. QU4W VAIUWT VALfOTAL

AH^CONOCtONAOO 13.000 rV$S9trr Cidofr«.t097»am.
afuiárc^a ar*ar{a«ca disaa a, <0*^ r^atanai 0a rutcs da
taeta. aiatai 0a aiv'«i''ip. acaòarrante M xprp, *.a'« 03
vaiociOaoat, rnedos aa cparaçie '•ar'tiia. a«jtot''a(<eg,
0a«i.rai0ifica 1 (ahi|«ra, C9v 03 car^roic ran*ofo
are ics, Cfrrepainti 9<|ical. funçie tgrbc a^iiaiimpanitre.
cg<Ti fiRre I•«•*€! ahti-poa«n, giaiar, atoija 0a hcnrig pari
ii|a'Oc dasiifi). oiraciorradora&dc ar henasniaiscam ajusta
aut9«Tiat«;e a «artJgaii ma nuns, egt princo visuinsa(le da
tampararurj, fraqcântia iC cen* 1
0a i0»rucio. 01 IniTilaciâ asaf>i(&s, C2 Di(hat aaa, suporta
Oa mitaiK^dOaun letarea, OSparafusgipiraojup^ada
iftftaiagâo. 09 Qw^as piastacij para c tupodadamsiaiatid.
02 pca(ai41aRca papuanas para coração 0a>twSuias&a« 02
percas>A»f\|afiard*s para eooaalodas n.siuia(&<s
*oica{arr' 32Qv

0isp(av

3/4 AâAarro UNO 2 1.M3.M
iri, 3 g" ait.ieili ia4

Al CDNOtdOHADO SIllT U.0O0enj/& fni» 23Ch 1| ou ttr
ARro purihcadct M ar anti^ctana ll|•aval) ft.ri^oia<cee<
ir«afri arear eo racrdo^ d^swfeioificadorsaudaaai. rnaauaaer
diCitai no painai. oparAf lo mppcsiaap / cintar.
autaméfRe. controla ramoto Sare frc ciaudicacloprocai b.
consume l-990it.compraaaorrgti(iTOccasraAifttarie*
lU

9/9 AGA4TT0 UNDrcieicfo 2 S77Ç.94

MWTcrrAi 9.6S9.A3
OR

oeiatfçAorrm WAtCA W». QUAWT VALOWT VAL TOTAL
AI^OKDKIOIIAOO ILMOVni i SPlfT cicfofrie, 1 09?
afrciància

«ates.
‘af{aciga eidioa a.

coDra iiatas 9a aiuremie. ieiea‘rian;cdarr0re.;«mO3
reaiariaiOa tuoaiM

'r«le<iO»das.'ne9ei:eaep«raf3g v«nt»ia. awComasica,
dosuieidrfica a >a^iptB, egm 03 :Drt'gÍa tareoco com dupiay
am 1(0, painaj 0r|tta<. função (ur90.
com Aicrp lirivai aet^eoairi, timar. a. uict da ^oringpara
ii|aroudasii|ar. diracionaderassa artiorijeAcaiseom ajusra

limpa <iRre.

3/4 a vtema* ICO a «crtRaia manu ai s, egr prarcp visui 1 izs(ig oa
6areparatu'#,fraouãn<ia 60hc com 1 ur^trt 1 uf»an maei
da inatfucic, oa

4úft«rTO UNO 2 1.993.09 3.999.09

'tiaiacie e sarticss. 02 pilhas aaa, jupena
0# insfa I ^çi9 da un 1 mace a. OS pa ratuso s para e lup^ia da
msTatavio. 09 tkuchai plasticai para g luportaoa micaiaple,
02 porcai«AiA|e paquanai para (Pne*ie oaa twbuiasAes, 02
perca pAinfairaneas para ceriaiie das cuPuia^das
•retacam 220v

Al COMMCIOf4AOOS9l/T 19400 6TU/9: tn»220«l|
Ahre pigrrAcadQrdaar ii
Irajfnamancg ráprdaf, Oasuierdifísadet iit.da*ai; mestra dar
0^(11 ne pa.nai, epaiacle moòc siaap! («mer, «aieicie-
avtemaoce eentrwa rtrepte iam Ag. ciassiA e a ç|g precaI. b
ceeaMma. 1.990vr. cempreaior rgtiirvc ■ fas rafrijeranta
t32

irmilat
i^attana ilavxati. Ain^a^ecceel

S/e ASRArro UNO 2 3499.27 S.TTO.SA

^TOTM 9.959.91
V4.

GU STAVO AtunMe di <arma ApiC*!
_ porGüSTAVO
OÜVEiRA:0870) ouvcsum>01399»»

595938 Oadet 302207 37 1PS707
431»



PREFEITURA DE
f

¥

Contimj» a cuoctruçto d» oue cfjanfj^

VIIf

\ VJk
rrcM DCSCmCAO MAKA UNO. QUAWT VAIUWT VALJOTAl

MU^ftKOONAMU.OOOtTUS&HfT odo^rio. 1 C97 »in$.
•ficiéncii *r«rf«r«e» <l«u« t. i9fri rrf9f SubflS d*
ceb'«, ilCTai â« alumiAiO, seaCiamanto 0« vidro, 03
vdiociòadM, medes de epe raçl o ve^^ti i a, ai^tem ati ce,
dtKimJdffici a refri|era, eerr Oi controle rorroCecom 0isp)a>
em icd, com painel diçicjI. função lurbo. avise limpe filtre.
CdmOltre lavavel ar.ti-pM)''*. timof. ajuste da hofsriepara
lifar om deslifar, direcionadoçes da ar nor«2on(ais cem a^usce
auiocniticceverticais ixianLjis, cc« branco, visualização de
temperatura, frequlrcia Wht cem i yr» mi, i ur ert.menjal
de insrruçie, ea mstaiaçàoe serviços. Q2 piiKas aaa suporte
de irtsteiaçSo da un interna, OS parafusos para o suporte Se
InstaIpçãe. CS ducnu plásticas para o suporta de insteliçio,
C2pdtcas-flar>{e pepuenas para cone<|c das tubulações. 02
percas-flanga irarOai oera conelao das lubuiaçòas
voltará rr: 220*.

3/« AâRATTO UND 2 s.e&d.od

MCONDfCHNUDOSdliT 1B.000 ¥TU/S:fno220v Ijou similet
filtro piinhcádor de ar anti4ecteria Mavavei}. fur>çiojet coei
(resfriamenia rèprdof: desumierficader saudável, mpstceder
dlfltal nopemei; opereçlo modo sleap / rimar. r«»ricic
automatice, controlt remoto aem fie; elassificaçie prpcel* b.
eonsurno i compressor roca:<rcegairefr<¥ârant«
r22.

5/« AORATTO JND 2 24K47 snc.Sá

NMttltAL 9454^
&ESA1I

ITCW OeCffÇAQ MARCA IMX QUAWr VAIUNIT VAÍ.TOTAÍ
AR-CONOKKMAOO U OOOfTV ) SPlfT CKlefrio^ ] 097 ans.
eficiér c 11 enerfétlce ciaxse s. corr^ m eten a i de tuoos de
cobre, aletes de aiwmimo. acaoimente de vcato, com 03
veiecIdades, modos de operaçàe vartile. automatico,
deswmidifiei e refri^ra. com Oi controle rameca com dUpltv
em icd. com pamel difiial, função turbo, avise limpa filtro,
comfiiiro lavável sf.ti.poeiro, tirrer, ajuste Oa hocane para
lipr Ou desiifer. eirecioradorea di ar hontorNtais com a,uRa
automèticoevarticais menuats, cor branco, visualização da
temperetura, írequáncia 60ha, com x un mt. 1 un evt.manual
de Inacrpçlo de instaiaçioe serviços. 02 pJinas eaa. suoone
da instalação da un imerna, 0$ parafusos para e suporte da
mxtalaçlo, 09 bwcnas plasticas para o suporta da instaiaçlo,
02 porcas^anp pequenas para conexão «as tubuiaçèei, 02
porca S'fl ange |r an cJ«s pa ra concaio das r u bu i b çc ti
vana|em.220y.

3/á AORATTO UNO 10 l.UMá 19 ásaáo

AR CONOfCIONADO SPlfT l&OOO 9TU/$; fr lo 220v 1} ou sim. la r
flino purificador d# ar antigaetarie jlavevei;, funçlo jet eool
[resfna menta r i pi do); desumidificador s audavel, m ost ra dor
oifiril no painel, operaçiomctfo siaep/tn
automático, controle 'emeto ser fio; classrAcáçlo preeei b;
corrsurno 1 ¥S0ur compressor rstat»vo t gis refriferanti

5/fi AORATTO UNO IS 2^.27ler. rtmicio 43.279,09

f22.
MCONOCIONADO SPUT 30000 BTU/S alimencaçlo Ivdlcs)
220v. correncí «letrica de refriferaçeo lempertsi 20.
aficiència enerietica eer Iw/m> 2 61, potência de
refnfereçloCwr Í14a,eiclo frio: vazio de ar i(n*/Ti>:
1090/1000/990, ias refri^eraitte r-4lOa. bpo do
coodcnsador. nonaental; consumo de tne^a procei
iMh/mês' 94,0* funções adicionais controla remoto
iluminado, controle da direção do ar ipara cirna .para baivo)
automático; controle de temperatura «srevel: nrvei de rvide
Interno 47; nrvei do ru*de eeterno. $9, Cor be evaporadora
branco, timer; regulador de ii«locl d ade de»entiiaçia. sieep,
twin|. twfbe, filtro ántí^tonano a função br*si

10 ACRATTO UNO. 9 SaA9,00 29.715,00

SUBTOTAl 9ft4M.4S
TOTAL 5Í0.7U40

GUSTAVO Assinado de forrna digital
por GUSTAVO

OLIVEIRA:0870 OI.IVE«A:0870159S938
Dados: 2022.07.27
10:57 22 -03 00'1595938

j


