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À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/PMSJB/2021  

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

   

 

MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 93.234.789/0001-26, 

sediada na BR 386, KM 341,5, nº 5876, bairro Bom Pastor, na cidade de 

Lajeado/RS, CEP 95.900-000, por seu representante legal infra-assinado, 

vem à presença de Vossa Senhoria interpor, tempestivamente, 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL EPIGRAFADO, com fulcro no art. 18 do Decreto 

5.450/05 (Pregão Eletrônico) c/c Lei 8.666/93, pelos seguintes fatos e 

fundamentos. 

  

 

I – DOS FATOS 

     

Interessada em participar do certame, a Impugnante, em análise às disposições do 

Edital de Pregão ELETRÔNICO n° 037/PMSJB/2021, constatou irregularidades em seu conteúdo, 

sobre as quais passa-se a expor. 

 

Está sendo exigido corretamente a apresentação com a proposta de preços para o 

item 07 (CONJUNTO ESCOLAR ADULTO) o CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO INMETRO PARA O 

MODELO ESPECIFICADO,  mas para os mobiliários descritos nos itens 08 (CONJUNTO ESCOLAR 

CJA-03), 09 (CONJUNTO ESCOLAR CJA-04), não está sendo exigido Certificação. A Certificação 

COMPULSÓRIA somente deve ser exigida para Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para 

Conjunto Aluno Individual – (resumidamente aqui denominadas de “conjuntos escolares 

individuais”), estabelecida pela nova Portaria Inmetro nº 401/2020, em atendimento às normas 

técnicas da ABNT NBR 14.006/2008. 
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              Referente aos descritivos dos itens 07 (CONJUNTO ESCOLAR ADULTO), 08 (CONJUNTO 

ESCOLAR CJA-03) e 09 (CONJUNTO ESCOLAR CJA-04), ressalta-se, para este tipo de mobiliário já 

existem carteiras escolares cujo tampo é fabricado em resina plástica, por se tratar de produto 

mais resistente e durável, sendo que nas versões anteriores ocorreram o descolamento da fita de 

bordo, além dos tampos que confeccionados em aglomerado, material que com a umidade 

perdeu resistência e deterioram.  

 

Pelo fato de se garantir maior durabilidade, resistência, solicita-se a esta 

Administração a adotar  para os 07 (CONJUNTO ESCOLAR ADULTO), 08 (CONJUNTO ESCOLAR 

CJA-03) e 09 (CONJUNTO ESCOLAR CJA-04),  a aquisição de um mobiliário de maior durabilidade 

solicitamos que descrevam o conjunto escolar composto com tampo em RESINA para o referido 

pregão eletrônico(anexo imagens de material em aglomerado com desprendimento da fita) 

Importante salientar que novas versões de produtos estão sempre sendo lançados com o intuito 

de buscar melhorias e esta com o tampo em resina justamente vem para aprimorar o tampo de 

madeira aglomerada que é mais frágil.   

 

Definindo pela compra de um produto mais adequado e que na sua essência não 

mudará o modelo desejado estará o órgão adquirente mantendo o padrão e ao mesmo tempo 

proporcionando aos usuários produto de altíssima durabilidade e dentro das normas vigentes da 

Portaria 401/2020. 

O pleno atendimento ao interesse público e à normalização vigente somente estará 

resguardado em passando a Administração a exigir documentos específicos juntamente com a 

proposta de preços– Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no 

edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a 

imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP 

que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do 

Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 

Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) e Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a 

atmosfera úmida saturada, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a 

ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1512 horas, que 

contenha união soldada)– a fim de comprovar o atendimento das normas compulsórias 

necessárias para a fabricação dos  o 07 (CONJUNTO ESCOLAR ADULTO), 08 (CONJUNTO ESCOLAR 

CJA-03) e 09 (CONJUNTO ESCOLAR CJA-04),   a fim de que contemplem os regramentos vigentes. 
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A exigência de Certificado é procedimento adotado pelos Governos Federal, 

Estadual e Municipal, não podendo esta Administração proceder na contramão. Como 

exemplo, citamos os processos licitatórios: Pregão Eletrônico nº 21/2021 da Prefeitura Municipal 

de Araquari/Sc, abertura da sessão pública foi em 19/04/2021 às 09:00 (anexo), Pregão Eletrônico 

nº 021/2021 da Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul/SC, cuja abertura da sessão pública foi 

em 29/04/2021 às 09:00 (anexo), e Pregão Eletrônico nº 034/2021 da Prefeitura Municipal de 

Brusque-SC, cuja abertura foi em 30/04/2021 às 09:00 (anexo), nos quais foi devidamente 

atendida a exigência da Certificação de Conformidade do Inmetro do produto, estabelecida 

pela Portaria Inmetro n° 401/2020. 

 

Ressalta-se que a discrepância entre as regras existentes para este tipo de mobiliário 

e os elementos do edital não podem prosperar, pois a constatação de atendimento às normas 

da ABNT NBR 14006/2008 comprova-se mediante o Certificado de Conformidade do Inmetro, 

conforme prevê a nova Portaria Inmetro n° 401/2020, por ser o meio garantidor de que o produto 

atende às exigências, sendo que os resultados são válidos para todos os modelos certificados. 

Ou seja, não pode o Certificado demonstrar avaliação de produto diverso daquele cotado, nem 

pode a Administração aceitar Certificado de outro produto que não seja o especificado no 

Edital. 

 

                  

II – DO MÉRITO 

 

Vale mensurar que uma certificação compulsória é estabelecida por lei ou portaria 

de um órgão regulamentador e prioriza as questões de segurança, saúde e meio ambiente. 

Assim, os produtos listados nas regulamentações devem ser comercializados com a devida 

certificação, a qual é comprovada mediante o Certificado de Conformidade do produto.  

 

Os Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual – (aqui 

denominados como “conjuntos escolares individuais”) – são objetos enquadrados pelo Poder 

Público como “produto com certificação compulsória”, por meio da nova Portaria Inmetro nº 

401/2020, sendo correto afirmar que fabricar, importar e, ou, vender estes “conjuntos” sem 

registro do órgão competente e contrariando o disposto na legislação, enseja a aplicação de 
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sanção administrativa de advertência, apreensão/inutilização, interdição, cancelamento do 

registro e, ou, multa.  

 

Postas estas considerações, resta-nos examinar as disposições da Lei nº 8.666/93, a fim 

de confirmar a possibilidade jurídica de um edital de licitação exigir a apresentação do 

Certificado de Conformidade do Inmetro para este tipo de mobiliário. Nesse sentido, 

imprescindível esclarecer que a Lei exige um rol taxativo de documentos de habilitação da 

empresa licitante, entretanto, não se pode esquecer que o inciso IV, do art. 30, da Lei nº 

8.666/93, permite a exigência de documentação que esteja prevista em lei especial, 

principalmente em relação à qualificação técnica do produto. 

 

O INMETRO, nos termos do art. 3º, da Lei nº 9.933/99, é responsável por elaborar e 

expedir regulamentos técnicos, exercendo o poder de polícia administrativa ao expedir 

regulamentos técnicos nas áreas de avaliação da conformidade de produtos, insumos e serviços 

que abranjam os seguintes aspectos:  segurança; proteção da vida e da saúde humana, animal 

e vegetal; proteção do meio ambiente; e prevenção de práticas enganosas de comércio. 

Portanto, a Portaria nº 401/2020 do INMETRO é norma brasileira imposta a todos.  

 

No âmbito da qualificação técnica do produto, importante esclarecer sobre a 

obrigatoriedade de atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como único Foro Nacional de 

Normalização competente para decretar normas técnicas de modo a orientar a execução de 

produtos e serviços, com o precípuo objetivo de garantir a qualidade e segurança do 

consumidor (Resolução nº 07/1992 do CONMETRO). 

 

Inicialmente, a obrigatoriedade de observar as normas da ABNT decorre da Lei nº 

4.150/1962, que instituiu o regime obrigatório de preparo e observância das normas técnicas da 

ABNT nos contratos de obras e compras da Administração Pública. Num segundo momento, 

decorre do art. 39, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) que veda a 

colocação, no mercado de consumo, de produtos ou serviços em desacordo com as normas 

expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificas não existirem, pela ABNT 

ou outra entidade credenciada pelo Conmetro. E, posteriormente, do art. 3º, § 5º, da Lei nº 

8.666/93 que dispõe a cerca da preferência por serviços nacionais que atendam às normas 
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técnicas brasileiras. Por sua vez, a Resolução nº 01 de 1992 do CONMETRO definiu como “Norma 

Brasileira” toda e qualquer regra elaborada pela ABNT.  

 

Assim, a observância das normas da ABNT é medida que se impõe à Administração 

Pública e aos particulares, independentemente de expressa disposição legal, as normas da ABNT 

são impositivas, haja vista que garantem ao consumidor a necessária qualidade e segurança do 

produto, principalmente em se tratando de saúde pública, como é o caso dos “conjuntos 

escolares individuais”. 

 

Nesse sentido, a certificação compulsória adotada mediante a nova Portaria Inmetro 

nº 401/2020, garante que os “conjuntos escolares individuais” sejam fabricados com foco na 

saúde e segurança dos usuários, atendendo aos requisitos da norma técnica ABNT NBR 

14.006/2008, visando os aspectos ergonômicos, de acabamento, identificação, estabilidade, 

resistência e segurança, por meio de processo sistematizado, com regras pré-estabelecidas, 

devidamente acompanhado e avaliado por Órgãos competentes, de forma a propiciar 

confiabilidade no atendimento dos requisitos estabelecidos por normas e regulamentos técnicos, 

com o menor custo possível para a sociedade. 

 

A exigência do certificado nas licitações garante que o produto esteja em 

consonância com todas as normas pertinentes, não havendo necessidade de a Administração, 

quando da entrega do produto, ter que encaminhá-lo a análises laboratoriais para emissão de 

laudo que comprove a legalidade/qualidade/ergonomia do produto ofertado. Em outro dizer, 

exigir a apresentação do certificado de conformidade traz à Administração a certeza de estar 

adquirindo produto com as especificações determinadas pela normalização nacional. 

 

 

Acrescenta-se que a exigência de certificação como prova de que o produto 

atende a critérios legalmente impostos já está devidamente prevista para as ‘licitações 

sustentáveis’, conforme art. 5º, § 1º, da Instrução Normativa 01/2010 do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

Vale lembrar, ainda, que a norma técnica ABNT NBR 14.006/2008 estabelece que as 

empresas devam estar com o Selo do Inmetro identificado com o número de registro ativo e que 
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seja, inclusive, apresentado Certificado de Conformidade ou Certificado de Manutenção da 

Certificação emitido pelo organismo de certificação de produto – OCP, acreditado pelo Inmetro, 

para efetiva comprovação do processo certificatório, pois o Selo pode ser facilmente falsificado. 

 

 

Desse modo, não há motivos para se falar em frustração do caráter competitivo, 

nem mesmo em tendência de limitação de participantes ou, eventual, direcionamento do 

objeto licitado às empresas que detenham a certificação. Pelo contrário, pois o processo 

licitatório não pode comprometer o interesse público, a finalidade e a segurança das 

contratações, tendo as empresas que se adaptarem às condições impostas e avaliar os produtos 

com certificação compulsória, de acordo com cada regulamento e norma técnica. 

 

Atualmente, o TCU já vem se posicionando em favor de exigências editalícias 

relacionadas à qualificação técnica de produtos com certificação compulsória: 

 

 

Acórdão 861/2013-Plenário 

“Relativamente à exigência de certificados do Inmetro ou outro laboratório 

credenciado por ele, que garantem que os móveis atendem às normas 

específicas da ABNT, tratou-se de exigência de habilitação técnica, que passou a 

ser cobrada do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. Objetivou 

garantir um padrão de qualidade e assegurar perfeito funcionamento do 

mobiliário, com comprovação de estabilidade, ergonomia, resistência e 

durabilidade dos itens a serem adquiridos. Cabe à administração exigir qualidade 

em seus fornecimentos, com vistas a evitar desperdício de dinheiro público. Essa 

exigência atende ao interesse público e não se mostra desmedida ou 

desarrazoada. [...] O argumento de que a simples apresentação das amostras 

substituiria os certificados também não procede. Não cabe à administração 

pública fazer teste de resistência e durabilidade nos móveis apresentados, não há 

nem laboratórios para isso nos prédios públicos. [...]” 

 

Acórdão 545/2014-Plenário 

“De fato, a modalidade pregão eletrônico mostra-se como um procedimento 

eficiente para que a Administração contrate pela proposta mais vantajosa do 

ponto de vista econômico. Todavia, os órgãos públicos devem se valer de meios 
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para que a vantagem financeira não seja comprometida com perda da 

qualidade. As certificações estabelecidas pelo Inmetro constituem-se em 

verdadeiras garantias para os consumidores, bem como para toda a cadeia 

produtiva, de que os produtos da indústria nacional estão alinhados com o que há 

de mais moderno, seguro e eficiente num mercado globalizado e cada vez mais 

exigente. Destarte, independente de serem as normalizações do instituto 

obrigatórias ou voluntárias, as empresas deveriam sempre procurar adequar seus 

produtos a tais regramentos, pois, com isso, entre outras vantagens competitivas, 

elas se mostrariam aos consumidores como fidedignas. 

  

Também nesse sentido, se faz consubstanciado o entendimento do Tribunal Regional 

Federal: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOBILIÁRIO 

ESCOLAR. AQUISIÇÃO. PROGRAMA FUNDESCOLA. PRÉVIA OITIVA DO ENTE DE 

DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NULIDADE 

INEXISTENTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO RECONHECIMENTO. CERTIFICADO 

DE QUALIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DE QUALIDADE 

(RTQ) E REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE (RAC). ORGANISMO 

CREDENCIADO PELO INMETRO. PORTARIA Nº 1.600/2003-MEC. CONFLITO COM A 

LEI Nº 9.933/1999. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DE 

CUMPRIMENTO DA DECISÃO. [...] 3. A exigência do certificado de qualidade 

conforme os requisitos pré-fixados no Regulamento Técnico de Qualidade (RTQ) e 

no Regulamento de Avaliação de Conformidade (RAC), emitido por organismo 

credenciado pelo INMETRO, mostra-se totalmente em sintonia com os princípios 

que regem a Administração Pública, pois visa essencialmente assegurar as 

qualidades de ergonomia, segurança, adequação e durabilidade do mobiliário 

escolar a ser adquirido para o ensino fundamental. 4. Não há como garantir tais 

qualidades com a substituição dessa certificação por simples "laudo técnico 

conclusivo" a ser apresentado pelo licitante, para aquisição do mobiliário escolar, 

pois tal documento não se fundamentará necessariamente nos parâmetros 

técnicos de qualidade previstos no RTQ e no RAC. 5. Conflito da Portaria nº 

1.600/2003-MEC, que revogou as Portarias nºs. 2.269/2002 e 2.629/2002, com o 

disposto na Lei nº 9.933/1999 (arts. 1º, 2º, 3º, inc. I e II, 5º e 7º), porquanto a 

observância dos regulamentos técnicos instituídos pelo INMETRO é obrigatória aos 

fornecedores dos bens a serem adquiridos, através de regular procedimento 
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licitatório, pelos órgãos da Administração Pública. (TRF-3 - AG: 65659 SP 

2003.03.00.065659-7, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, 

Data de Julgamento: 22/11/2006, SEXTA TURMA). 

 

Logo, a Certificação de Conformidade do Produto é obrigatória para qualquer 

empresa que produz, fabrica, transforma, prepara, manipula, fraciona, importa, exporta, 

armazena, transporta, compra ou vende produtos que se encontrem sob a égide da 

competência do INMETRO. Disso deflui-se, logicamente, que a Administração Pública deve exigir 

nos editais de licitação a apresentação de Certificado de Conformidade do Inmetro para 

Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Aluno Individuais, por tratar-se de norma compulsória, 

que não dá faculdade de escolha ao Administrador.  

 

 

IV – DA TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme estabelece o art. 24 do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019 (que 

regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências) o licitante pode impugnar o edital de licitação até até três dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública: 

 

Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 

pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data de recebimento da 

impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova 

data para realização do certame.  

 

Portanto, considerando que o dispositivo legal determina expressamente que o 

licitante deve protocolar sua impugnação ATÉ O TERCEIRO DIA ÚTIL que anteceder a data de 
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recebimento das propostas, bem como que o art. 110 da Lei 8.666/93 prevê que na contagem 

dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, iniciando e vencendo os 

prazos referidos apenas em dia de expediente no órgão ou na entidade, o prazo final para 

interposição desta impugnação vence no dia 07/07/2021, vez que a data prevista para a 

abertura da sessão pública dar-se-á no dia 12/07/2021. 

 

Tanto na Lei nº 8.666/93, quanto na legislação alusiva ao Pregão Eletrônico (Decreto 

nº 10.024/19), nos dispositivos pertinentes à impugnação ao edital constam a expressão "ATÉ", 

podendo-se concluir que o TERCEIRO dia útil anterior ao certame também deve estar incluso no 

prazo (ou seja, a impugnação poderá ser apresentada inclusive no TERCEIRO dia útil que 

antecede o recebimento da proposta ou da disputa). 

 

Sendo assim, tempestiva a presente impugnação. 

 

 

V – DO PEDIDO 

 

Isto posto, visando adequar o Edital às atuais exigências legais explícitas, garantir a 

observância do interesse público, do princípio da legalidade e não sofrer a Administração as 

penalidades da lei, espera-se pelo conhecimento e provimento da presente impugnação, 

retificando-se o Edital de licitação mediante: 

 

 

a) Adaptação da especificação técnica dos ITENS 07,08 e 09 conforme se sugere no 

ANEXO I, ANEXO II e ANEXO III, a fim de que não haja discrepância entre as regras 

vigentes (Certificação Compulsória) e os elementos do edital; 

 

b) Exigência obrigatória da apresentação do Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 

401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do 

mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por 

OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as 

especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão 
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de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) e 

Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, 

emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 

8095/2015 (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1512 horas, 

que contenha união soldada), junto da proposta de preços para os itens 07, 08 

e 09, nos termos da nova Portaria Inmetro 401/2020 em atendimento à norma 

técnica da ABNT NBR 14.006/08; 

 

c) Considerando que a resposta a esta impugnação não é ato discricionário 

da Administração, requer seja apresentada justificativa devidamente motivada. 

 

Em sendo mantido o procedimento, requer sejam extraídas cópias para 

encaminhamento dos documentos, nos termos do art. 113, § 1 °, da Lei 8.666/93. 

 

Lajeado/RS, 25 de maio de 2021. 

 

 

MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA 

LISETE L. REITER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISETE LEINDECKER 
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ANEXO I 
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR CARTEIRA E CADEIRA 

CONFORME PORTARIA DO INMETRO 401/2020 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 06 

 

 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em 

tubo 38mm (parede 1½”) chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço 

de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência 

à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de 

rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor 

cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado 

de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, 

acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, 

emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 

Técnicas(ABNT) e Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não 

revestido, no mínimo 1512 horas, que contenha união soldada). Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina 

ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 

45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo 

para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da 

mesa: 760mm.  Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em 

polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto 

(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.  
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ANEXO II 

CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR CARTEIRA E CADEIRA 
CONFORME PORTARIA DO INMETRO 401/2020 

 

 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 03 

 

 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em 

tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço 

de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência 

à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à estrutura através 

de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor 

cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado 

de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, 

acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, 

emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 

Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas 

Técnicas(ABNT) e Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não 

revestido, no mínimo 1512 horas, que contenha união soldada). Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina 

ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 

45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo 

para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da 

mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em 

polipropileno cor AMARELO, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. Assento (400x310mm) e 

encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor AMARELO. Altura do assento ao chão 350mm.  
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ANEXO III 
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR CARTEIRA E CADEIRA 

CONFORME PORTARIA DO INMETRO 401/2020 

 

 

Conjunto Aluno Mesa e Cadeira tamanho 04 

 

Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em 

tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20(parede 1,50mm) para reforço 

de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resistência 

à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura 

através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros(503x304mm) em 

polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de 

preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 

401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de 

Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as 

especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 

Brasileira de Normas Técnicas(ABNT) e Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 

saturada, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 (material metálico 

revestido e não revestido, no mínimo 1512 horas, que contenha união soldada). Tampo (600x450mm) superfície plana, 

em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura 

dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) 

com frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. 

Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em 

polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.  Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento(400x350mm) e 

encosto(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380mm. 
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MUNICÍPIO DE ARAQUARI 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE ARAQUARI/SC , através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , com 
sede na Rua Coronel Almeida, nº 60 – Bairro Centro - Araquari/SC, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que no dia e hora constantes no AVISO DE ABERTURA publicado, será realizada licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO”, que será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal n.º 10.520/02, pelo Decreto Municipal n.º 101/2020 de 19 de junho de 2020, LC 123/2006, além das demais 
disposições legais aplicáveis, e pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos. 
A informação dos dados para participação deverá ser feita através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br   
 
QUADRO RESUMO DA LICITAÇÃO 
 

Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis escolares para a Secretaria de Educação de Araquari. 
Valor Estimado Máximo: Conforme Termo de Referência Modo de Disputa: Aberto 
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM Benefício ME/EPP: DESEMPATE 
Data de Apresentação da Proposta: ATÉ O DIA 19/04/2021 Horário Limite:  até 08:00 h. 
Data de Abertura da Sessão: DIA 19/04/2021 Horário da Sessão: 09:00 h. 

 
1. DO OBJETO 
 
A presente licitação tem por objeto: Registro de preços para aquisição de móveis escolares para a Secretaria de 
Educação de Araquari. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar da licitação as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente edital e que preencherem os 
requisitos exigidos na Habilitação, nos seguintes termos: 
2.2. Será concedido tratamento diferenciado e simplificado para Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do Art. 47, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela 
LC nº 147/2014 e do Decreto Municipal nº 406/2017 
2.3. Não será permitida a participação na presente Licitação de empresas: 
a) Consórcios; 
b) Declarada inidônea por ato do Poder Público; 
c) Sob processo de falência ou concordata; 
d) Impedida de transacionar com a Administração Pública e quaisquer de seus órgãos descentralizados. 
 
3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado, contendo, marca, valor unitário, valor total de 
cada item e demais informações necessárias, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
3.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. 
3.1.2. A PROPOSTA DE PREÇOS, NESTE MOMENTO, NÃO DEVERÁ CONTER DADOS QUE 
IDENTIFIQUEM A LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICA ÇÃO. 
3.1.3. Quando a marca identificar a empresa este campo deverá ser preenchido como “marca própria”. 
3.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
3.2.1. As Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar, sob as penas da Lei, que se 
enquadram nas hipóteses do artigo 3° da Lei Complementar Federal nº 123/2006, clicando no campo próprio previsto 
na tela de envio das propostas. 
3.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
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responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
3.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
3.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
3.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances 
3.7. Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos, que não correspondam às especificações contidas 
no Anexo I deste Edital, serão desconsiderados. 
3.8. Nas propostas serão considerados obrigatoriamente: 
3.8.1. Preço unitário para o item, em moeda corrente nacional, em algarismos, e, com no máximo duas casas decimais 
após a vírgula. 
3.8.2. Especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante às exigências editalícias. 
3.8.3. Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e 
operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais 
ou ainda fornecimento de peças, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que 
eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação assim como as despesas eventuais com 
assistência técnica para prestação da garantia. 
3.8.4. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias consecutivos o prazo de validade das propostas, nos termos do artigo 
6º da Lei Federal nº 10.520/2002 o qual será contado a partir da data da sessão de abertura do Pregão, estabelecida no 
item 1 deste Edital. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
3.8.5. A licitante contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta. 
3.9. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e 
da Administração. 
3.10. Os licitantes poderão participar com uma única marca por item, sob pena de desclassificação. 
3.11. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir, ou criar direitos, sem previsão expresso no edital, 
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta que não for conflitante com o Edital. 
3.12. No caso da licitante apresentar em sua Proposta de Preços item com características semelhantes e aproximadas ao 
indicado neste edital, numa variação de até 5 % (cinco inteiros por cento), caberá ao Pregoeiro (a) realizar diligências 
junto à Secretaria solicitante no intuito de comprovar que o item atende às necessidades desta. 
 
4. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
4.1. O acompanhamento da sessão se dará, única e exclusivamente, por meio eletrônico, no sítio informado no 
preâmbulo deste edital. 
4.2. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 
indicados neste Edital. 
4.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 
4.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 
4.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 
fase de aceitação. 
4.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 
lances. 
4.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
4.8. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. 
4.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 
4.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
4.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo). 
4.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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4.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
4.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
4.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
4.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, 
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 
4.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 
Pregoeiro. 
4.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 
4.19. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 
4.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
4.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro 
aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
4.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
4.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
4.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 
4.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
4.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
4.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
4.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado. 
4.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
4.29.1. Produzidos no país; 
4.29.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
4.29.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
4.29.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
4.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
4.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
4.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
4.33. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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4.34. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
5.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
5.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das 
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, 
inciso V, sob pena de desclassificação. 
5.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível. 
5.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
5.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
5.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
5.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
5.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 
material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
5.9. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de 
testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 
for o caso. 
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
5.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 
continuidade. 
5.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital. 
5.13. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
5.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
6. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. Os licitantes encaminharão os documentos exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com a 
proposta, em formato digital, sob pena de inabilitação; 
6.1.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
6.1.2. A entrega da documentação física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser solicitada a qualquer 
momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro. 
6.1.3. Quando solicitada, a documentação física original ou autenticada deverá ser encaminhada ao endereço abaixo 
indicado, em envelope opaco e indevassável, contendo as seguintes indicações no seu anverso:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI 
RUA CORONEL ALMEIDA, 60 – CENTRO 
CEP: 89.245-000 – ARAQUARI/SC 
ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ___________________________ 
A/C: SETOR DE LICITAÇÕES 
 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
licitacao1@araquari.sc.gov.br  

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO - Página 5 

 

6.1.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada 
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a sua participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc), conforme Lei Federal 12.846 de 
1º de Agosto de 2013. 
6.1.4.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará a licitante inabilitada, por falta de condição de 
participação 
 
6.2. Deverão ser encaminhados, via sistema, os seguintes documentos: 
 
6.2.1. Habilitação jurídica: 
 
a) Prova de registro comercial e suas alterações, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações e/ou consolidação em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria em exercício e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento (ATA) de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os 
objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação; ou 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.2.2. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) com a situação ativa; 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, no âmbito de suas competências, pela apresentação da respectiva Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;  
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;  
e) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
g) As empresas que se declararem como sendo Microempresa – ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP junto ao site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, deverão apresentar ainda a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional 
da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial (Certidão Simplificada) da sede 
do proponente, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa DRNC n° 103/2007, emitida em até 90 dias 
anteriores a data da apresentação da mesma. 
 
6.2.3. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da proponente. 
As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, deverão providenciar: 
a.1) Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019 
Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da proponente 
(SISTEMA EPROC); 
a.2) Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019 
Apresentar Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da proponente 
(SISTEMA SAJ); 
ATENÇÃO:  Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 
1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas 
tanto no sistema eproc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não 
terão validade. 
 
6.2.4. Qualificação Técnica: 
 
a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, compatível com o objeto 
desta licitação, comprovando que a empresa já forneceu materiais em conformidade com o objeto desta licitação;  
 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
licitacao1@araquari.sc.gov.br  

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO - Página 6 

 

6.2.5. Das Declarações: 
 
a) Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
(conforme modelo constante do Anexo IV, do presente edital); 
b) Declaração de Idoneidade conforme modelo no anexo V; 
c) Declaração que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade em linha reta até o terceiro grau,ou em linha colateral até o segundo grau, 
de Prefeito, Vice-prefeito, Secretários do poder Executivo Municipal, titulares de cargos que lhe sejam equiparados e 
dos dirigentes dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Municipal, bem como dos Vereadores e dos 
titulares de cargos de Direção no âmbito da Câmara de Vereadores, conforme Art.17, inciso X, da Lei Orgânica do 
Município de Araquari, nem estar ligado(a) a matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou 
por adoção, a Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores, ou a Servidores Municipais, até seis (6) meses após finda a(s) 
respectiva(s) função(ões), conforme Art.171, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Araquari (modelo no 
anexo VI); 
 
6.3. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma vez sendo declarada vencedora 
do certame, terão prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais. 
6.3.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.6, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n o 8.666/1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 
6.4. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida 
para o recebimento das propostas ou da data de apresentação dos mesmos ou de acordo com as normas e legislação 
vigente. 
6.5. A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a 
confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes. 
6.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
6.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
6.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
6.9. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, 
preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
6.9.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com seu 
CNPJ, ou; 
6.9.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o número 
do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é 
válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT; 
6.9.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão 
ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 
6.9.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela 
própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
  
7.1. A proposta final do licitante declarado vencedor (Modelo Anexo III) deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 
02 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
7.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, contendo ainda: 
 
a) Deverá constar como anexo a Proposta (anexar no Sistema de Pregão Eletrônico) o comprovante de certificação do 
INMETRO para os itens 5, 6, 7, 8 e 11 deste edital, aos quais foi julgada vencedora, identificando a qual item do 
edital se refere à certificação. 
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7.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
7.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 
Contrato ou da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
7.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
vinculam à Contratada. 
7.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global 
também em algarismos. 
7.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros. 
7.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
7.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante 
 
8. DOS RECURSOS 
 
8.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
8.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da 
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
8.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso. 
8.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 
8.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
8.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 
9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 
assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
9.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 
 
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 
 
11. DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO 
 
11.1. Os bens/materiais deverão ser entregues: CONFORME SOLICITAÇÃO. 
11.2. A contratada deverá observar os prazos, a forma e local de entrega do(s) objeto(s) licitado(s), de acordo com as 
especificações do Termo de Referência constante no anexo I deste edital. 
11.3. A comunicação da secretaria solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, 
valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços. 
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11.4. Os itens deverão ser entregues livres de frete, impostos e taxas pendentes do mesmo. 
11.5. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) prestar garantia conforme especificada no Termo de Referência 
constante no Anexo I do Edital. 
11.6. A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 MESES 
 
12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O preço unitário deverá possuir até três casas decimais, equivalentes ao de mercado na data da sessão pública de 
disputa de preços. 
12.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, 
seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, 
sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que incidam sobre a avença. 
12.3. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do sistema, para 
negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no 
mínimo 15 minutos, será convocada a próxima colocada para a negociação, se não houver negociação o item restará 
fracassado. 
12.4. O pagamento da compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente fornecida pela contratada 
(devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito), em até 30 (trinta) dias, contados da entrega do produto, com a apresentação das respectivas Notas 
Fiscais devidamente atestadas pelo setor competente. 
12.5. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade com as 
especificações exigidas pelo Município. 
12.5.1. O pagamento será creditado em favor da contratada, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade 
bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
12.5.1.1. A conta bancária deve possuir o mesmo CNPJ que a emissora da nota fiscal, ou seja, caso a nota fiscal seja 
emitida pela matriz, a conta bancária indicada deverá ser da empresa matriz e caso a nota fiscal seja emitida pela filial, a 
conta bancária deve ser de titularidade da filial. 
12.5.2. O pagamento à contratada somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação. 
12.6. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua 
reapresentação. 
12.7. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao 
evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
12.8. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no 
procedimento licitatório. 
12.9. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações 
financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária. 
12.10. FICA CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO À 
NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1-A, CONFORME ESTABELECIDO NO PROTOCOLO ICMS 42, DE 03/07/2009, 
COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, SALVO OUTRA HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. 
 
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
13.1. As despesas referentes a esta contratação correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

Código Dotação Descrição 
209Referência 
20Secretaria de Educação 

2046Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – Ensino 
Fundamental 

344905242000000Mobiliário em Geral 
1360029Salário Educação 

  209Referência 
20Secretaria de Educação 

2046Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – Ensino 
Infantil - Creche 

344905242000000Mobiliário em Geral 
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1360029Salário Educação 
  235Referência 

20Secretaria de Educação 
2121Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – Ensino 

Infantil – Pré Escola 
344905242000000Mobiliário em Geral 

1360029Salário Educação 
   

14. DOS REAJUSTES E REPACTUAÇÕES 
 
14.1. Os preços registrados não sofrerão reajustes. 
 
15. DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a Secretaria Requisitante dos produtos/serviços, através dos 
servidores designados para esta finalidade. 
15.2. Verificando-se a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços ou nos materiais entregues, ao 
MUNICÍPIO DE ARAQUARI cumprirá aplicar a penalidade cabível. 
15.3. As correspondências referentes ao edital, exceto as de rotina, deverão ser feitas por ofício. Na hipótese de a 
contratada se negar a assinar o protocolo de recebimento do ofício, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, 
considerando- se feita a comunicação para todos os efeitos. 
  
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/02;; a Licitante/Adjudicatária que: 
16.1.1. Apresentar documentação falsa; 
16.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
16.1.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
16.1.5. Cometer fraude fiscal; 
16.1.6. Fizer declaração falsa; 
16.1.7. Ensejar o retardamento da execução do certame. 
16.2. A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.2.1. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 
licitante; 
16.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro de 
Fornecedores de ARAQUARI, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
16.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
16.2.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar 
as seguintes sanções: 
I – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da Empresa, estabelecendo 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 
Administração. 
II –  Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações 
assumidas, incidente sobre o valor dos serviços/fornecimentos não realizados, até a data do efetivo adimplemento, 
observado o limite de 30% (trinta por cento). 
III –  A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data definida para o 
regular cumprimento da obrigação. 
IV –  Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos serviços / fornecimentos não realizados, no caso de inexecução 
total ou parcial do objeto deste Edital, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, 
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados à Administração pela não execução parcial ou total das 
obrigações. 
V – Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 2 (dois) anos; 
VI –  Decorridos30 (trinta) dias sem que a Empresa tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará 
caracterizada a inexecução da Licitação com a Empresa. 
VII –  A aplicação de multa por inexecução da Licitação com a Empresa independe da multa moratória eventualmente 
aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente. 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
licitacao1@araquari.sc.gov.br  

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO - Página 10 

 

VIII –  As sanções previstas no inciso I, V e VII deste item podem ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e IV, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAREC IMENTO 
 
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar este Edital. 
17.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, dentro do prazo previsto em lei, exclusivamente no site 
do Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br 
17.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 
17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no endereço indicado no Edital. 
17.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
17.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
17.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos 
autos do processo de licitação. 
 
18. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1. É facultado ao Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 
18.2. A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com 
o artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
18.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando-se, 
o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
18.4. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e 
membros da Equipe de Apoio, servidores da PREFEITURA DE ARAQUARI. 
18.5. A simples participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação irretratável das normas e 
condições editalícias. 
18.6. Todos os horários apresentados neste edital seguirão o horário de Brasília/DF. 
18.7. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I –  Termo de Referência; 
ANEXO II –  Minuta da Ata de Registro de Preços; 
ANEXO III –  Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO IV –  Modelo de Declaração que não emprega menor; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO VI –  Modelo de Declaração de inexistência de vínculo de parentesco; 
ANEXO VII  – Minuta do Contrato. 
 
18.8. O Município de ARAQUARI reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, 
sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
18.9. É de responsabilidade da empresa interessada a consulta ao Diário Oficial de Araquari, através do site 
www.araquari.sc.gov.br para a verificação da publicação de eventuais alterações feitas no edital até a data da abertura 
da licitação.  
18.10. Fica eleito o foro da cidade de Araquari/SC, para dirimir litígios deste instrumento convocatório. 
 
Araquari/SC, 08/03/2021. 
 
 

HERMES DEFAVERI  
Secretário de Administração 
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ANEXO I 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de móveis escolares para a Secretaria de Educação de Araquari.  
 
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS: 
 

  Produto - Descrição Unidade Qtd  Valor Unit. 
Máximo  

Valor Total 
Máximo 

1 BANCADA DE ALIMENTAÇÃO COM 3 LUGARES - Com as seguintes 
especificações mínimas: Corpo em estrutura em MDF de 15mm, revestimento 
na cor branca. Tampo/ bandeija laterais divisórias em MDF. Assento e encosto 
com espuma de 20mm e revestimento em courvin colorido. Sapatas reguladoras 
de nível e separador de pernas. Cinto de 3 pontos. Dimensões: Altura 1050 mm; 
altura até a bandeja 810mm; altura até o assento 580mm; largura 960mm; 
largura de cada lugar 295mm; profundidade 550mm; profundidade do assento 
535mm. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir 
da data de entrega do mobiliário; Certificação conforme portaria do Inmetro 
nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. 
OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO 
FORNECEDOR. 

CONJUNTO 100 R$ 1.882,67 R$ 188.267,00 

2 MESA DE REFEIÇÃO PARA MATERNAL COM  4 LUGARES - Com as 
seguintes especificações mínimas: Faixa etária até 18 meses na cor clara, 
dimensão 1800mmx850mmx750mm. Estrutura com pés em tubo de aço, laterais 
com tubo com barramento duplo. Travessa superior em tubo de apoio ao tampo. 
Travessa horizontal em tubo de aço para unir as laterais da mesa. Fechamento 
dos topos e sapatas com ponteiras injetadas com rebites de repuxo de alumínio. 
Partes metálicas com tratamento anti-ferrugem. Pintura por sistema em epóx. 
Tampo em madeira MDF revestido em laminado melamínico.  Acabamento das 
bordas em perfil PVC em forma arredondada na mesma cor do tampo. Tampo 
deverá apresentar orifícios para encaixe das conchas. Assento confeccionados 
em resina plástica nas dimensões de área útil (280mm largura x 190mm 
profundidade x 220mm de altura do encosto), sendo que na parte frontal deve 
apresentar saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. O 
encosto deverá apresentar 2 saliências/nervuras com proteção estofada em 
material EVA e cinto de segurança. As conjas devem estar fixadas em tubo de 
aço. A mesa deve vir acompanhada de uma cadeira giratória de plataforma e 
coluna à gás e base com rodízio para monitora. Garantia de 24 meses, contra 
defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; 
Certificação conforme portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de 
conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO 
SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

UNIDADE 60 R$ 1.850,21 R$ 111.012,60 
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3 CONJUNTO REFEITÓRIO: 1 MESA E 2 BANCOS, TAMANHO 6 - Com as 
seguintes especificações mínimas: Para usuários com estatura de 1,59 a 1,88. 
Mesa e banco: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com 
espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. 
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, 
acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de buchas em zamac, 
auto atarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento. Dimensões 
acabadas: Tampo: 700mm (largura) x 1500mm (comprimento), admitindo-se 
tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura; 
Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), admitindo-se tolerância 
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura; Topos 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", 
acabamento texturizado, na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". 
Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de 
até 2,5 mm para espessura. Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, Ø = 38 
mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9 mm); Travessa longitudinal em tubo de aço 
carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40 mm x 40 mm, em 
chapa 16 (1,5 mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a 
frio, com costura, secção retangular 20 mm x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). 
Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de 
aço carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto. Aletas de 
fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 
mm), estampadas conforme o projeto. Fixação do tampo/ assento às estruturas 
através de: Parafusos 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, bicromatizados; Parafusos 
1/4" x 2", cabeça chata, bicromatizados; Parafusos para aglomerado, de 4,5 mm 
x 22 mm, cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas 
à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme projeto. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE FNDE" e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Deverá ainda ser grafada a espessura da 
chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA. Garantia de 24 meses, contra defeitos de 
fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; Certificação 
conforme portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 
181.007/16 - ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER 
MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

CONJUNTO 80 R$ 1.218,75 R$ 97.500,00 

4 CONJUNTO REFEITÓRIO: 1 MESA E 2 BANCOS, TAMANHO 4 - Com as 
seguintes especificações mínimas: Tampo e assentos em madeira aglomerada 
(MDP), com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor 
BRANCA. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Furação e colocação de 
buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13 mm de comprimento. 
Dimensões acabadas: Tampo: 700mm (largura) x 1500mm (comprimento), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm 
para espessura; - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm 
para espessura; Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor VERMELHA, 
coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 
3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura. Estrutura da 
mesa e dos bancos compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção quadrada 40 mm x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessas 
transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular 20 mm x 50 mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de 

CONJUNTO 80 R$ 1.004,25 R$ 80.340,00 
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fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono, espessura 
de 3 mm, Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, 
em chapa 14 (1,9mm). Fixação do tampo/ assento às estruturas através de: 
Parafusos 1/4" x 2 1/2", cabeça chata, bicromatizados; Parafusos 1/4" x 2", 
cabeça chata, bicromatizados; Parafusos para aglomerado, de 4,5 mm x 22 mm, 
cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação 
"modelo FDE FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. 
Deverá ainda ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao 
tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Garantia de 24 meses, contra 
defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário. 
Certificação conforme portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de 
conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO 
SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

5 CONJUNTO COLETIVO INFANTIL: 1 MESA E 4 CADEIRAS - Com as 
seguintes especificações mínimas: Compostos de: 1 (uma) mesa com tampo em 
madeira aglomerada revestido na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - Bp. 
Estrutura tubular de aço. 4 (quatro) cadeiras empilháveis, com assento e encosto 
em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura 
tubular de aço. Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 
25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento na face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. 
"Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" 
x 13 mm de comprimento. Dimensões acabadas 800 mm (largura) x 800 mm 
(comprimento) x 25,8 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura.§ Topos encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento 
texturizado, na cor LARANJA, coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões 
nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm 
para espessura. Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de 
aço carbono, laminado a frio, com costura, Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 
(1,5 mm); Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20 mm x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Segmento de tubo 
h = 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos rosca máquina polegada de 1/4" x 2", cabeça chata, fenda simples. 
Ponteiras em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe.  Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a 
identificação "modelo FDE-FNDE"  e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e 
acabamento. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; 
datador delotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE"  e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o 
assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de  
1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado 

CONJUNTO 80 R$ 1.233,73 R$ 98.698,40 



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
licitacao1@araquari.sc.gov.br  

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO - Página 14 

 

melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento 
em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura 
acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12 mm. O assento em 
compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior o 
nome ou logomarca do fabricante do componente. Quando fabricado em 
compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor LARANJA. Bordos com selador seguido de verniz 
poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 
mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma 
indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. § 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em 
chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em 
compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, 
comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando 
mês e ano; a identificação "modelo FDE - FNDE" e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Garantia de 24 meses, contra 
defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do mobiliário; 
Certificação conforme portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de 
conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora (SOMENTE PARA AS 
CADEIRAS) . OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS 
E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

6 CONJUNTO DE CADEIRA E MESA TAMANHO 5 PARA O ALUNO  - Com 
as seguintes especificações mínimas: Mesa: Laterais e travessa de sustentação 
do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 
38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 
(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 
peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor 
verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, 
comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 
livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal 
através de rebites de repuxo Apresentar junto a proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo 
com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente ao Laudo de 
ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o 
móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT); e Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda da mesa e 
da cadeira. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura 
dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 
21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do 
tampo. Altura da mesa: 715mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura 
em epóxi- pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x390mm) e encosto 
(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor verde. Altura do assento ao 

CONJUNTO 500 R$ 382,58 R$ 191.290,00 
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chão 430mm. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU 
INSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

7 CONJUNTO DE CADEIRA E MESA TAMANHO 4 PARA O ALUNO - Com 
as seguintes especificações mínimas: Mesa: Laterais e travessa de sustentação 
do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 
38mm (parede 1 ½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 
20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 
02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor 
vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, 
comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 
livros(503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal 
através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do Inmetro para o modelo especificado no edital de acordo 
com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente aos Laudo de 
ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o 
móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas(ABNT); e Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda da mesa e 
da cadeira. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura 
dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 
21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do 
tampo. Altura da mesa: 640mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento(400x350mm) e 
encosto(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor vermelho. Altura do 
assento ao chão 380mm. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS 
E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

CONJUNTO 300 R$ 412,79 R$ 123.837,00 

8 CONJUNTO DE CADEIRA E MESA TAMANHO 6 PARA O ALUNO - Com 
as seguintes especificações mínimas: Mesa: Laterais e travessa de sustentação 
do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 
38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 
(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 
peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor 
azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, 
comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 
livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal 
através de rebites de repuxo. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo 
com a Portaria 105/2012 acompanhado por declaração referente ao Laudo de 
ensaio com a imagem do mobiliário, emitido por OCP que comprove que o 
móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade para 
Fabricação de Móveis Escolares, emitido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT);) e Relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150 kgf na região da solda da mesa e 
da cadeira. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 
4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura 
dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 
21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do 
tampo. Altura da mesa: 760mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura 
em epóxi- pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto 

CONJUNTO 400 R$ 440,09 R$ 176.036,00 
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(396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao 
chão 460mm. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU 
INSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

9 CONJUNTO DE CADEIRA E MESA DO PROFESSOR - Com as seguintes 
especificações mínimas: Mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa 
fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 1200 mm (largura) x 650 mm 
(profundidade) x 19,4mm (espessura), 4admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. Painel frontal em MDP 
ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões 
acabadas de 1117 mm (largura) x 250 mm (altura) x 18 mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2 mm para largura e altura e +/- 0,6mm para 
espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao 
arrancamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de 
início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto 
à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não 
deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. 
Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
semi-oblonga de 25 mm x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado 
em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 
16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).§ 
Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda 
Phillips.§ Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 
3/16" x 5/8", zincados 5. Obs. 1: A definição dos processos de montagem e do 
torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, 
que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o 
laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro 
produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o 
laminado de alta pressão. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa 
de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixação 
das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo",diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano de fabricação; a identificação "modelo FDE-FNDE" ) e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do 
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento 
deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 
CINZA. Cadeiras: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem 
isento de cargas minerais, injetados na cor CINZA (ver referências). Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto 
deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a 
identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 

CONJUNTO 100 R$ 541,58 R$ 54.158,00 
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logomarca 6. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou 
de procedência legal, isentas de rachaduras e deterioração por fungos ou insetos. 
Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de altapressão, de 0,6mm a 0,8 mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face 
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus 
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12 
mm. O assento em compensado moldado deve  
trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob 
a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de 
fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no 
projeto) e o nome do fabricante do componente. Obs. 2: O nome do fabricante 
do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
não de sua própria logomarca. Quando fabricado em compensado, o encosto 
deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta 
pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor 
CINZA. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O 
encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por 
meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o 
nome do fabricante do componente. Obs. 3: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19 
mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22 mm. 7 Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor 
CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 4: O nome do 
fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento 
deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
CINZA. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir 
da data de entrega do mobiliário. Certificação conforme portaria do Inmetro 
nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. 
OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO 
FORNECEDOR. 
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10 MESA ACESSIBILIDADE - Com as seguintes especificações mínimas: Mesa 
para pessoa em cadeira de rodas, com tampo em MDP, revestido na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa 
de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Mesa: Tampo em 
MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme 
projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra 
placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900 
mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada 
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor 
AZUL, colada 4 com adesivo "HotMelting". Resistência ao arrancamento 
mínima de 70N (ver condições de fabricação). Dimensões nominais de 22 mm 
(largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto 
central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro 
da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu 
arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa 
superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 
1/4"), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em 
chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra 
rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 
de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, 
fenda Phillips. Obs. 1: A definição dos processos de montagem e do torque de 
aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o 
aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de 
alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto 
polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de 
alta pressão. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites 
de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a 
identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Obs. 2: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
não de sua própria logomarca, 5. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento deve ser de F0 
e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Deverá ser incluído 
no mobiliário o símbolo internacional de acesso, conforme imagem a seguir, 
acompanhada da frase: "ESTE MÓVEL É ACESSÍVEL". A etiqueta auto-
adesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma 
permanente, do tamanho mínimo de 80 mm x 40 mm, a ser fixada na parte 
inferior do tampo e do assento, contendo: Nome do fornecedor; Nome do 
fabricante; Logomarca do fabricante; Endereço/ telefone do fornecedor; Data de 
fabricação (mês/ano); Código do produto; Garantia de 24 (vinte e quatro) meses 
após a data da entrega. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 
contados a partir da data de entrega do mobiliário. Certificação conforme 
portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - 
ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU 
INSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

UNIDADE 30 R$ 475,03 R$ 14.250,90 
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11 CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - Com as 
seguintes especificações mínimas: DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA 
CADEIRA Largura do assento: 340 mm; Profundidade do assento: 260 mm; 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; Largura do encosto: 350 mm; Altura do 
encosto: 155 mm; Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; Altura do assento ao 
chão: 260 mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 
para espessura e +/-10 mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais,injetados na cor laranja.  
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento 
deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas 
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador 
seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do 
assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de"repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 
16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e 
sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor 
cinza. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da 
data de entrega do mobiliário; Certificação conforme portaria do Inmetro 
nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. 
OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO 
FORNECEDOR. 

UNIDADE 80 R$ 124,73 R$ 9.978,40 

12 CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL: 1 MESA E 2 BANCOS - Com as 
seguintes especificações mínimas: 1 mesa e 2 bancos Indicados para usuários 
com estaturas de 0,93m a 1,16m. Mesa retangular monobloco, com bordas 
arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-
engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós 
formável de 0,6mm de espessura na cor salmão, acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da 
face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo 
será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em 
aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor 
branca, fixado à estrutura através de encaixe. 1.2. Banco: Banco retangular 
monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas 
retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 
15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado 
melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza, acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. 
Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A 
fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A 
estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca 
fosca, polimerizada em estufa. Conjunto coletivo educação infantil. Todas as 
partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento 
liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber 
tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de 
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não 
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser 
utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser 
aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber 

CONJUNTO 60 R$ 931,53 R$ 55.891,80 
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acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. 
Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade 
do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Garantia de 
24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do 
mobiliário. Certificação conforme portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado 
de conformidade nº 181.007/16 - ABNT Certificadora. OS MÓVEIS 
DEVERÃO SER MONTADOS E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

13 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO EM MDF COM ENCOSTO PARA 
CRIANÇAS DE 01 A 03 ANOS PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES - Com as 
seguintes especificações mínimas: com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será 
confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na 
cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior 
em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de 
parafusos auto atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada 
em estufa e deverá ter um ângulo que comporte o encosto e o peso das crianças. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura 
através de encaixe. Recomendações: todas as partes metálicas devem ser unidas 
entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti ferruginoso 
por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, 
falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e 
pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo 
processo de colagem hotmelt, devendo receber acabamento frezado após 
colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão 
receber o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 
contados a partir da data de entrega do mobiliário. Certificação conforme 
portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - 
ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU 
INSTALADOS PELO FORNECEDOR 

UNIDADE 80 R$ 467,37 R$ 37.389,60 

14 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO EM MDF PARA CRIANÇAS DE 
03 A 05 ANOS PARA REFEITÓRIO 4 LUGARES - Com as seguintes 
especificações mínimas: com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com 
estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será 
confeccionado em MDF de 15 mm com reengresso de 30 mm, revestido em sua 
face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na 
cor ibiza (referencia l 156), acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior 
em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de 
parafusos auto atarrachantes de 2 ½" x 3/16". A estrutura em aço receberá 
pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada 
em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. Recomendações: todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti ferruginoso 
por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, 
falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e 
pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo 
processo de colagem hotmelt, devendo receber acabamento frezado após 
colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão 
receber o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 

UNIDADE 120 R$ 430,84 R$ 51.700,80 
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especificações originais. .Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 
contados a partir da data de entrega do mobiliário. Certificação conforme 
portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - 
ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS 
E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

15 MESA RETANGULAR MONOBLOCO EM MDF PARA CRIANÇAS DE 03 
A 05 ANOS - 4 LUGARES - Com as seguintes especificações mínimas: com 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 
50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em mdf de 15mm com 
reengrosso de 30mm,revestido em  sua face superior em laminado melamínico 
pós formável de 0,6mm de espessura, acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em pvc branco. Acabamento da face inferior em 
laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de 
parafusos auto atarraxantes de 2 ½ x 3/16a estrutura em aço receberá pintura 
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em 
estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura através de encaixe. Recomendações: todas as partes metálicas devem 
ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti ferruginoso 
por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, 
falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e 
pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo 
processo de colagem hotmelt, devendo receber acabamento frezado após 
colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão 
receber o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que 
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 
especificações originais. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 
contados a partir da data de entrega do mobiliário. Certificação conforme 
portaria do Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - 
ABNT Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU 
INSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

UNIDADE 100 R$ 489,96 R$ 48.996,00 

16 CADEIRA DE REFEIÇÃO PORTÁTIL PARA CRIANÇAS DE 06 MESES A 
15 KG - Com as seguintes especificações mínimas: Cadeira de refeição portátil 
com 3 posições de altura, bandeja removível, acento acolchoado, removível e 
lavável, fechamento ultra compacto, cinto de segurança de 3 pontos. A cadeira 
deverá apresentar sistema de fixação para cadeiras de adulto e também pode ser 
usada independente da cadeira de adulto, sobre o piso. Estrutura: Aço e 
Polipropileno; Cinto: Polipropileno; Tecido: 100% Poliéster. Dimensões:  48,4 x 
38 x 44,2 cm. Garantia de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a 
partir da data de entrega do mobiliário; Certificação conforme portaria do 
Inmetro nº105/2012 e certificado de conformidade nº 181.007/16 - ABNT 
Certificadora. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS 
E/OUINSTALADOS PELO FORNECEDOR. 

UNIDADE 90 R$ 312,98 R$ 28.168,20 

Valor total  R$ 
1.367.514,70 

 
FORMA DE ENTREGA : Conforme Autorização de Fornecimento. 
 
LOCAL DA ENTREGA : Os produtos deverão ser entregues em diversas localidades do município de Araquari, 
conforme indicação da Prefeitura de Araquari. 
 
PRAZO DE ENTREGA : Máximo de 30 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento. 
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO : Registro de preços para 12 (doze) meses. 
 
FORMA DE PAGAMENTO : Até 30 dias após entrega do produto com a respectiva nota fiscal. 
 
GARANTIA : Mínimo de 12 meses. 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021 
 

Aos ................. dias do mês de ............... de __________, a PREFEITURA MUNICIPAL DEARAQUARI , pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 83.102.228/0001-10, situada na Rua Coronel Almeida, nº 
60 – Centro, município de ARAQUARI, estado de Santa Catarina, CEP 89.245-000, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 
vigente e pertinente à matéria e o Decreto Municipal nº 79, de 13 de agosto de 2010, além das demais disposições legais 
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas e homologação, transcurso o prazo 
para interposição de recursos, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. HERMES DEFAVERI , a seguir 
denominado Prefeitura Municipal de ARAQUARI , resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo 
identificada(s), a seguir, denominada simplesmente Fornecedora(s), observadas as disposições do Edital e as cláusulas 
deste instrumento. 
 
FORNECEDORA: 
_________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____ e Inscrição Estadual nº _____ , com 
sede na ______, nº ____, bairro _____, município de ____, estado de ______, CEP _____, fone (__) ____-____, e-mail 
______, neste ato representada pelo(a) seu(sua) ______, o(a) Sr(a). _______, inscrito(a) no CPF sob o nº _______ e 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ______, expedido pela _____. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual e futura AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARAQUARI . 
1.2. Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de ARAQUARI a adquirir os itens nele registrados, nem firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, 
obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS: 
2.1. Os quantitativos e preços registrados encontram-se relacionados no Anexo I desta Ata, sendo o seu valor total 
registrado de R$ xxxxx (xxxxxxxxx). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:  
3.1. A vigência desta Ata inicia-se na data de sua assinatura e os preços registrados vigorarão pelo período de 12 (doze) 
meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO:  
4.1. A empresa vencedora terá o prazo Máximo de 30 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, para a 
entrega dos produtos. 
4.2. Os produtos deverão ser entregues em diversas localidades do município de Araquari, conforme indicação da 
Prefeitura de Araquari. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA:  
5.1. São obrigações exclusivas por conta e responsabilidade da Fornecedora, conforme o Edital vinculado a este 
instrumento contratual, independentemente de transcrição, afora outras não previstas e que por lei lhe couberem, as 
seguintes: 
5.1.1. Aceitar acréscimos ou supressões que a Prefeitura Municipal de ARAQUARI solicitar, até o limite permitido pelo 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores; 
5.1.2. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social e tributária, bem como pelos 
danos e prejuízos que causar à Prefeitura Municipal de ARAQUARI e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta 
licitação, respondendo por si e seus sucessores; 
5.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, acompanhado da respectiva nota fiscal; 
5.1.4. Responsabilizar-se pela correta aplicação das Normas de Segurança no Trabalho, expedidas pelo Ministério do 
Trabalho, sendo que o seu eventual descumprimento sujeitará à contratada às penalidades previstas nesta contratação, 
podendo até, implicar na rescisão do contrato; 
5.1.5. Proceder à substituição do produto que for entregue fora do que consta no Edital; e 
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5.1.6. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes às entregas dos itens. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI : 
6.1. Notificar a Fornecedora de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais e execução dos 
serviços. 
6.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado na cláusula sétima deste instrumento. 
6.3. Exigir que a Fornecedora cumpra com o exposto neste edital.       
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:  
7.1. O pagamento será efetuado através da Secretaria de Administração e Finanças, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
após a apresentação de documentação fiscal, fatura devidamente atestada por servidor competente. 
7.1.1. O pagamento será creditado em favor da Fornecedora, por meio de ordem bancária contra qualquer entidade 
bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da 
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
7.1.1.1. A conta bancária deve possuir o mesmo CNPJ que a emissora da nota fiscal, ou seja, caso a nota fiscal seja 
emitida pela matriz, a conta bancária indicada deverá ser da empresa matriz e caso a nota fiscal seja emitida pela filial, a 
conta bancária deve ser de titularidade da filial. 
7.1.2. O pagamento à Fornecedora somente será efetuado após a comprovação que mantém as condições de habilitação. 
7.2. Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá a partir de sua 
reapresentação. 
7.3. O preço contratado será, a qualquer título, a única e completa remuneração devida à Fornecedora, achando-se 
compreendidos e diluídos no valor proposto, os materiais, os equipamentos, as ferramentas, os tributos, despesas 
decorrentes de transporte, entrega, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, e tudo o que for necessário ao 
perfeito e adequado fornecimento do objeto desta Ata. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE:  
8.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal e 
nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 1 (um) ano. 
8.1.1. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio 
de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado. 
8.1.2. Para a concessão da revisão dos preços, a Fornecedora deverá comunicar à Prefeitura Municipal de ARAQUARI 
a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando 
documentos comprobatórios da majoração e/ou planilha de custos. 
8.1.3. Caso a Prefeitura Municipal de ARAQUARI já tenha emitido a nota de empenho respectiva, para que a 
Fornecedora realize a entrega dos objetos, e a Fornecedora ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não 
incidirá sobre pedido já formalizado e empenhado. 
8.1.4. Em eventual prorrogação contratual poderá ser concedido reajuste após o transcurso de 1 (UM) ano, com base  
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 
8.2. A Prefeitura Municipal de ARAQUARI terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão 
recebidos. 
8.2.1. Durante esse período a Fornecedora deverá efetuar a entrega do pedido pelo preço registrado e no prazo ajustado, 
mesmo que a revisão seja julgada procedente pela Prefeitura Municipal de ARAQUARI.  
8.2.2. A Fornecedora obrigar-se-á a realizar as entregas pelo preço registrado, caso o pedido de revisão seja julgado 
improcedente. 
8.3. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Prefeitura Municipal de 
ARAQUARI negociará com a Fornecedora sua redução. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS DESPESAS E RECURSOS: 
9.1. Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão provirão da dotação orçamentária indicada no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTR O DE PREÇOS: 
10.1. A presente Ata ou o Registro de Fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes 
situações: 
10.1.1. Pela Prefeitura Municipal de ARAQUARI: 
a) quando a Fornecedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) quando a Fornecedora não assinar a ata no prazo estabelecido; 
c) quando a Fornecedora der causa a rescisão administrativa deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 
incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aos praticados no mercado; 
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e) por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal de ARAQUARI. 
10.1.2. Pela Fornecedora: 
a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar impossibilitado de cumprir as 
exigências desta Ata de Registro de Preços; 
b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior. 
10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informada por correspondência com Aviso de 
Recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 
10.3. A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura 
Municipal de ARAQUARI, facultando-se a este a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 
10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades da Fornecedora, relativas ao 
fornecimento dos itens. 
10.5. Ocorrendo rescisão da ata de registro de preço na forma do inciso I, do art. 79, da Lei federal nº 8.666/93, a 
Prefeitura Municipal de ARAQUARI adotará as medidas ordenadas pelo art. 80, do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES : 
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 3.555/00, e do Decreto nº 5.450/05, 
a Fornecedora que: 
11.1.1. Apresentar documentação falsa; 
11.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos; 
11.1.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
11.1.5. Cometer fraude fiscal; 
11.1.6. Fizer declaração falsa; 
11.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto. 
11.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Fornecedora, sem justificativas aceitas pela 
Administração, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as 
sanções administrativas de advertência, multas, ou suspensão temporária do direito de licitar, a critério da 
Administração; 
11.2.1. Considerar-se-á descumprimento parcial da Ata de Registro de Preços: 
a) a entrega dos materiais com atraso; 
b) a entrega de materiais diversos do especificado na proposta; 
c) a apresentação dos materiais em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese em que o 
recebimento poderá ser rejeitado; 
d) a entrega parcial dos materiais solicitados. 
11.3. Considerar-se-á descumprimento total da Ata de Registro de Preços: 
a) a recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou receber a Ordem de Compra/ Autorização de 
Fornecimento; 
b) a não entrega dos materiais. 
11.4. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela Fornecedora, 
nos seguintes casos: 
11.4.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial da Ata de Registro de Preços, a critério da Contratante; 
11.4.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia sobre o valor apresentado na Ordem de Compra/Autorização de 
Fornecimento, até no máximo de 20% (vinte por cento), quando a Fornecedora, sem justa causa, deixar de cumprir 
dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida; 
11.4.3. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor apresentado na Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, 
quando a Fornecedora, sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida; 
11.4.5. Multa de 10% sobre do valor adjudicado do(s) item(s), quando: 
11.4.5.1. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros;  
11.4.5.2. Desatender às determinações da fiscalização;  
11.4.5.3. Não obedecer às condições de entrega especificadas na Ata de Registro de Preços de como a entrega deve ser 
feita; 
11.4.5.4. Não entregar o objeto, dando ensejo ao cancelamento da Ata de Registro de Preços; 
11.4.6. Multa de 20% sobre o valor estimado da licitação quando a Fornecedora apresentar declaração falsa. 
11.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à Fornecedora. 
11.6. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelaFornecedora, este será encaminhado para 
inscrição em dívida ativa. 
11.7. Aplicar-se-á as disposições previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002. 
11.8. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser 
aplicadas de forma concomitante. 
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11.9. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo 
legal e da ampla defesa. 
11.10. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da Fornecedora por 
perdas e danos causados à Administração Pública. 
11.11. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada diante da aplicação de penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS : 
12.1. Esta Ata de Registro de Preço e o Edital de Pregão Eletrônico Processo nº 21/2021 e seus anexos são 
complementares entre si; qualquer detalhe mencionado num e omitido no outro será considerado especificado e válido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:  
13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de ARAQUARI/SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir questões resultantes da ou relativas à aplicação desta Ata ou execução do ajuste, não resolvidos na 
esfera administrativa. 
 

E, por estarem justos e acordados, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas da presente Ata de Registro de Preços, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares pertinentes, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma. 
 

ARAQUARI/SC, ----- de ------------- de 2020. 
 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pela empresa 
CPF nº -------------------------------- 

 
 
 

________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI 

HERMES DEFAVERI 
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ANEXO III 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
(de preferência em papel timbrado da Proponente) 

 
NOME DA EMPRESA: _________________________________________________________________________ 
CNPJ: __________________________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____________________________ 
RUA: _____________________________________________ Nº ______ BAIRRO: _________________________ 
CEP: ________________ CIDADE: ______________________ UF: ______ FONE: (___) ___________________ 
E-MAIL: _____________________________________________________________________________________ 

 
Apresentamos nossa proposta para a aquisição de móveis escolares para a Secretaria de Educação de 

Araquari em conformidade com o estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico nº 21/2021, acatando todas as 
estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 
 

Item Material/Serviço Unid. 
medida 

Qtd Valor Unit. Valor Total 

      
      
      

Valor Total  
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos, e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL : ______________ Mínimo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
limite para apresentação das propostas neste Pregão. 
 
LOCAL DA ENTREGA : Os produtos deverão ser entregues em diversas localidades do município de Araquari, 
conforme indicação da Prefeitura de Araquari. 
 
PRAZO DE ENTREGA : Máximo de 30 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, para a entrega dos 
produtos. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado no Edital, 
e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 
 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: 
 
Banco: ______________ Agência:_________________ C/C:___________________________ 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINA TURA DO CONTRATO: 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________________ 
CEP: ___________________Cidade:____________________________UF:______________ 
CPF: ______________________Cargo/Função:____________________________________ 
RG: ____________________________Órgão Expedido:_____________________________ 
Naturalidade:____________________Nacionalidade:_______________________________ 

 
 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 

e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por intermédio 
de seu representante legal, o(a) Sr(a). _______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
__________________ e do CPF nº __________________, DECLARA , para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, 
da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (           ) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

________________________ (___), em ______ de______________2021. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ 

e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO V 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Eletrônico Processo nº 21/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de ARAQUARI, que não fomos declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 
Por expressão da verdade, firmamos o presente. 

 
________________________ (___), em ______ de______________2021. 

 
 
 
 

 
________________________________________________ 
Razão Social, CNPJ e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ________________________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA, 
para efeito de participação no EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021, não possuir em seu quadro societário 
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade em linha 
reta até o terceiro grau,ou em linha colateral até o segundo grau, de Prefeito, Vice-prefeito, Secretários do poder 
Executivo Municipal, titulares de cargos que lhe sejam equiparados e dos dirigentes dos órgãos da Administração 
Pública Direta e Indireta Municipal, bem como dos Vereadores e dos titulares de cargos de Direção no âmbito da 
Câmara de Vereadores, conforme Art.17, inciso X, da Lei Orgânica do Município de Araquari, nem estar ligado(a) a 
matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, a Prefeito, Vice-prefeito, 
Vereadores, ou a Servidores Municipais, até seis (6) meses após finda a(s) respectiva(s) função(ões), conforme Art.171, 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Araquari. 
 
 

(Local) ________________________ (___), em ______ de______________2021. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Razão Social, CNPJ e Assinatura do Representante Legal. 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
 

MINUTA DO CONTRATO  
 
 CONTRATO Nº 000/0000 

 
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES PARA A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ARAQUARI, CONFORME EDITAL  DE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021, EM ANEXO. 

 
O MUNICÍPIO DE ARAQUARI , pessoa jurídica de direito público interno, com sede na cidade de Araquari, e Estado 
de Santa Catarina, na Rua Coronel Almeida, nº 60 - Centro, inscrito no CNPJ n.º 83.102.228/0001-10, neste ato 
representado por Seu Gestor Sr. HERMES DEFAVERI, brasileiro, portador da carteira de identidade nº ***, e Cadastro 
de Pessoas Físicas nº ***, que este subscreve, daqui para frente denominada simplesmente MUNICÍPIO  e do outro 
lado a empresa *** , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ***, com sede à Rua **, neste ato representa 
por seu sócio administrador senhor ** , inscrito no CPF sob o nº **, e portador da RG sob o nº **, doravante 
denominada de CONTRATADA , firmam o presente contrato com os seguintes termos: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO   
1.1. Este contrato tem por objeto a aquisição de móveis escolares para a Secretaria de Educação de Araquari, 
conforme descrição abaixo: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO  
2.1. O fornecimento dos materiais do presente Contrato será de forma parcelada, de acordo com a cláusula quinta deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E REAJUSTE 
3.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx reais).  
3.2. O reajuste contratual ocorrerá nos termos previstos na cláusula 8.1.4 da Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
4.1. O MUNICÍPIO  responsabilizar-se-á pelo pagamento de modificações que devidamente autorizadas pela Prefeitura 
Municipal de Araquari. 
4.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal na 
Unidade da Contabilidade Geral. 
4.3. É vedado à CONTRATADA  pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões que venham a serem 
verificadas na proposta. 

 
CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS 
5.1. O prazo de vigência será a partir da data de assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro do ano corrente. 
5.2. O fornecimento dos produtos será realizado pelo fornecedor conforme solicitado pela Prefeitura Municipal de 
Araquari. 
5.3. A empresa vencedora terá o prazo Máximo de 30 dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, para a 
entrega dos produtos.  
 
CLÁUSULA SEXTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 
6.1. As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pelas seguintes dotações orçamentárias: 
 

Código Dotação Descrição 
209Referência 
20Secretaria de Educação 

2046Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – 
Ensino Fundamental 

344905242000000Mobiliário em Geral 
1360029Salário Educação 

  209Referência 
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20Secretaria de Educação 
2046Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – 

Ensino Infantil - Creche 
344905242000000Mobiliário em Geral 

1360029Salário Educação 
  235Referência 

20Secretaria de Educação 
2121Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério – 

Ensino Infantil – Pré Escola 
344905242000000Mobiliário em Geral 

1360029Salário Educação 
   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. A gestão do termo contratual será realizada pela Prefeitura Municipal de Araquari, sendo a mesma responsável 
pelo recebimento e fiscalização dos produtos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DIREITO DE FISCALIZAÇÃO 
8.1. O MUNICÍPIO  exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma hipótese eximirá a 
CONTRATADA  das responsabilidades fixadas pelo Código Civil. 
8.2. A fiscalização do MUNICÍPIO  transmitirá por escrito às instruções, ordens e reclamações, competindo-lhe a 
decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da vigência contratual. 
 
CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO 
9.1. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato; 
9.2. Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato e a tutelar o 
interesse público; 
9.3. Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o 
interesse público; 
9.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela Contratada; 
9.5. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste contrato; 
9.6. Conferir, vistoriar e aprovar os materiais entregues pela Contratada; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
10.1. A empresa vencedora obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO  realizar, até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 
10.2. Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento do objeto contratual que vir a efetuar, estando sempre de 
acordo com o estabelecido nas normas deste edital e demais documentos técnicos fornecidos. 
10.3. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante terceiros. 
10.4. Deverá proceder às correções que se tornarem necessárias à perfeita realização do objeto contratado, executando-
o em perfeitas condições e de acordo com a fiscalização do MUNICÍPIO . 
10.5. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
10.6. Entregar todos os materiais, primando pela qualidade dos mesmos, de acordo com as especificações e 
quantitativos, constantes deste contrato, proposta e do Edital de Pregão nº 21/2021 e seus anexos; 
10.7. Considerar que as ações de fiscalização da SECRETARIA não exoneram a CONTRATADA de suas 
responsabilidades contratuais; 
10.8. Será de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias ao fornecimento dos materiais objeto 
do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
11.1. Ressalvados os motivos de força maior devidamente comprovados e a critério do MUNICÍPIO  a 
CONTRATADA  incorrerá nas seguintes penalidades: 
I. 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto deste 
contrato;  
II. 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora. 
11.2. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA  não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor 
global do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO  terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação. 
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11.3. As multas deverão ser pagas junto à Unidade da Contabilidade Geral da Secretaria de Fazenda do MUNICÍPIO  
até o dia de pagamento que a CONTRATADA  tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias 
da notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. A rescisão do presente poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 

78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei 9.648/98; 
b) a inexecução total ou parcial do presente enseja sua rescisão pela Administração, com as consequências previstas na 

cláusula décima-primeira; 
c) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 
d) constituem motivos para rescisão do presente os previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 

8.883/94 e pela Lei 9.648/98; 
e) em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e 

pela Lei 9.648/98, sem que haja culpa da proponente vencedora, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

f) a rescisão do presente de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as consequências previstas no artigo 80, incisos 
I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei 9.648/98. 

g) ficam resguardados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, na forma estabelecida no 
inciso IX do art. 55 da Lei nº 8.666/93 e previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis, a critério do MUNICÍPIO , a rescisão importará em: 
a) aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com o MUNICÍPIO e seus órgãos descentralizados, pelo prazo 

de até 2 (dois) anos; 
b) declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA,  sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, 

praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do MUNICÍPIO. A pena de inidoneidade será aplicada 
em despacho fundamentado, assegurado a defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão 
do dano efetivo ou potencial. 

 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
13.1. Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, aplica-se ao presente contrato a presente legislação: 

a) Lei nº 8.666/93 e alterações; 
b) Código de Defesa do Consumidor; 
c) Código Civil; 
d) Código Penal; 
e) Código Processo Civil; 
f) Código Processo Penal; 
g) Legislação trabalhista e previdenciária; 
h) Estatuto da Criança e do adolescente; 
i) E demais normas aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
14.1. Para dirimir questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Araquari, com renúncia 
expressa a qualquer outro. 
14.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 
Araquari, xx de xxxxxxxx de xxxx.  

 
(Contratada) 

  (nome do representante) / (cargo/função) 
Município de Araquari 
HERMES DEFAVERI 

 
Testemunhas: 
 
Nome:  Nome: 
CPF:  CPF: 
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EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Tipo: Menor Preço Por Item 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 

instituiu a modalidade Pregão, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 14.160/2020, Lei 

Complementar 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/1993. 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, 

à aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR, ao longo de 12 (doze) meses, destinadas para às Unidades 

Escolares da rede Municipal de Ensino de Jaraguá do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de 

Referência. 

DIA/HORÁRIOS: 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 26/04/2021 – Horas 08:50:00 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 26/04/2021 – Horas 09:00:00 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 

/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

RETIRADA DO EDITAL www.bbmnetlicitacoes.com.br e www.jaraguadosul.sc.gov.br  

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (ESCLARECIMENTOS):  
E-mail:  edu8946@jaraguadosul.sc.gov.br – Karen/Secretaria de Educação 
 

VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 3.175.759,35 (três milhões cento e setenta e cinco mil 

setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos). 

 

Jaraguá do Sul (SC), 12 de março de 2021. 
 

 

 

 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 

Secretário de Administração  

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.jaraguadosul.sc.gov.br/
mailto:edu8946@jaraguadosul.sc.gov.br
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Tipo: Menor Preço Por Item 

1. - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 – O Município de Jaraguá do Sul, SC através do Secretário de Administração, por meio da utilização 

de recursos de tecnologia da informação – INTERNET torna público que, de acordo com a Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal nº 14.160/2020, Lei Complementar 147/2014 e Lei Federal nº 8.666/1993 e nos 

termos deste edital, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já 

indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM. 

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Gerência de Licitações e Contratos, denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 

"BBMNET Licitações", constante da página eletrônica do BBMNET – Licitações Públicas, no endereço 

www.bbmnetlicitacoes.com.br  

2. - DO OBJETO: 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços, à 

aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR, ao longo de 12 (doze) meses, destinadas para às Unidades 

Escolares da rede Municipal de Ensino de Jaraguá do Sul, em conformidade com o Anexo I – Termo de 

Referência. 

3. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - Os recursos orçamentários para o exercício de 2021 e 2022 serão os seguintes: 

Funcional 

programática 

Projeto / Atividade Natureza da 

despesa 

Dotação 

 

Recurso 

08.001.12.122.300.

2.136 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Educação 

4.4.90 

Aplicações Direta 

102 0.1.01.0001 – Receitas Impostos e 

Transferência de Impostos 

 

08.002.12.361.350.

2.112 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Ensino Fundamental 

4.4.90 

Aplicações Direta 

155 0.1.36.0066 - Salário Educação 

0.1.01.0001- Receitas Impostos e 

Transferência de Impostos 

08.003.12.365.351.

2.120 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Educação Infantil 

4.4.90 

Aplicações Direta 

198 0.1.80.0097 - Recursos Creches 

0.1.36.0066 - Salário Educação 

 

4. - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: 

4.1 – Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 

Administração, o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder a data fixada para 

recebimento das propostas, ou seja, até o dia 20/04/2021. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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5. – DA IMPUGNAÇÃO: 

5.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma 

prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, em 

consonância ao disposto no artigo 24 do Decreto Federal 10.024/2019. 

5.2 – Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, o 

interessado que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das 

propostas ou seja, até o dia 20/04/2021. 

6. - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 

edital e seu anexo. 

6.2 - Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório 

os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.2.1 - Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.2.2 - Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e 

de contratar; 

6.2.3 - Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 6.2.4 - Estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

6.2.5 - Isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou 

subcontratados; 

6.2.6 - Sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

7.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

7.1.1 - Coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.2 – Inserir no portal eventuais respostas relacionadas a esclarecimento e/ou impugnações 

feitas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.3 - Abrir as propostas de preços; 

7.1.4 - Analisar a aceitabilidade das propostas; 

7.1.5 - Desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.6 - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 

menor preço; 

7.1.7 - Verificar a habilitação do proponente; 

7.1.8 - Declarar o vencedor; 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

7.1.9 - Receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento; 

7.1.10 - elaborar a ata da sessão; 

7.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação. 

8. – DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET: 

8.1 – Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso 

“credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

8.2 – As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas 

através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no 

endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

8.2.1 – Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações 

poderá ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário de Brasília) através dos canais informados no site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

9. – PARTICIPAÇÃO/PROPOSTAS/LANCES: 

9.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, por meio do sistema 

eletrônico no sítio www.bbmnetlicitacoes.com.br , opção "Login" opção “Licitação Pública” “Sala 

de Negociação” 

9.1.1 – As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e horário definidos, 

conforme indicação na primeira página deste edital. 

9.2 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.3 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 

Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.3.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” 

do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 

9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de lotes, o 

pregoeiro designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 

9.5 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação 

do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 

“www.bbmnetlicitacoes.com.br”, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 

justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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10. - DA PROPOSTA DE PREÇO: 

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupõe também pleno conhecimento e atendimento de todas as 

exigências contidas no edital e seus anexos. O fornecedor será responsável por todas as transações que 

forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

10.2 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados 

da data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 

10.2.1.1 – A proposta ofertada deverá atender a todas as especificações constantes no Anexo I do Edital 

- Termo de Referência. 

10.2.1.2 - O preço deverá ser cotado em moeda corrente nacional com no máximo 02(dois) algarismos 

após a vírgula e preenchidos no campo apropriado do sistema eletrônico e nele deverá estar inclusa 

todas e quaisquer despesas, tais como lucro, custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na entrega dos produtos e 

todos os insumos inerentes à sua execução, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na aquisição do objeto, constando o VALOR UNITÁRIO do item 

ofertado e a MARCA, em conformidade com o anexo I deste Edital.  

10.2.1.2.1 - A disputa dos lances se dará pelo valor unitário do item. 

 

10.2.1.3 - A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de fornecer os produtos, em quantidades e qualidades adequadas dentro do cumprimento 

do prazo de entrega. 

10.2.1.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

10.3 - Verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da 

plataforma BBMNET Licitações. 

10.4 – Após finalização do certame, as empresas vencedoras, deverão encaminhar no e-mail 

id82159@jaraguadosul.sc.gov.br a proposta de preços conforme modelo do Anexo IV, com os valores 

finais do último lance ofertado, com identificação da licitante, declarando expressamente que: 

 

a) Nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e 

descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 

b) Os produtos ofertados nos 03, 04, 05 e 06 atendem a Norma Regulamentadora NR 17; ABNT 

NBR 13962:2018; ABNT NBR 8537/2015; ABNT NBR 9178/2015 e ABNT NBR 10443/2008. 

 

mailto:id82031@jaraguadosul.sc.gov.br
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c) Os produtos ofertados nos itens 01, 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, e 28 são 

adquiridos de fornecedores (fabricantes) legalizados junto ao IBAMA e com LAO – Licença 

Ambiental de Operação. 

 

10.4.1 – Em relação aos itens 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24 e 25 apresentar CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE DO INMETRO, original ou em cópia autenticada, emitido por órgão competente, 

que deverá estar em nome da marca ofertada. 

10.5. Não havendo recurso administrativo, será procedida a adjudicação do item e homologação do 

objeto deste Edital, as licitantes vencedoras, pelo Senhor Prefeito Municipal. 

10.6. Fica ressalvado ao Município, a qualquer momento, solicitar dos vencedores as comprovações dos 

documentos declarados nas alíneas “b” e “c”. 

11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES: 

11.1 - A partir do horário previsto no edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas pelo sítio já indicado no item 9.1, passando o Pregoeiro a 

avaliar a aceitabilidade das propostas.  

11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado 

de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11.2.1 – Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes 

serão consideradas lances.   

11.2.2 – Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor ofertado para o lote. 

11.3 - Com o intuito de conferir celeridade à condução do processo licitatório, é permitido ao pregoeiro 

a abertura e gerenciamento simultâneo da disputa de vários lotes da mesma licitação.  

  

11.4. ABERTO: O tempo da etapa de lances será de 10 (dez) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da 

etapa de lances (sessão pública), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um minuto) e “Dou-lhe três – 

Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipótese de haver um lance de 

preço menor que o menor lance de preço registrado no sistema, nos últimos 02m00s do período de 

duração da sessão pública, o sistema prorrogará automaticamente o tempo de fechamento em mais 

02m00s a partir do momento do registro do último lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a 

partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 

11.4.1 O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automático, conforme 

explanado acima. 

11.4.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na sala de negociação, 

a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) e, no caso de uma Prorrogação 

Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 
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11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme estabelece os 

artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicação automática do desempate em favor 

ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital. 

11.6 - O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada participante imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances. 

12. - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

12.1 - O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "menor preço por item", 

podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre 

sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos 

de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital. 

12.2 - Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de 

referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o seu detentor. 

12.3 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o pregoeiro comprovará a 

regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002 e Lei 

8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação 

contidas nos itens 13 e 14 deste Edital. 

12.3.1 – No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante convocado deverá 

apresentar documentação e proposta nos mesmos prazos previstos nos itens 13 e 14, a contar da 

convocação pelo pregoeiro através do chat de mensagens. 

12.3.2 - A inobservância aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio dos documentos de 

habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste edital ensejará a 

inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente 

justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade 

e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

12.5 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as 

exigências fixadas neste Edital.  

12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de preços do licitante 

detentor da melhor oferta deverá ter seu valor unitário e total ajustado de forma que os preços do item 

não resulte, após os ajustes, inexequível ou superfaturado. 

12.7 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as exigências de habilitação, 

o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 
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13. - DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE: 

 

13.1. Os documentos relativos à habilitação (itens 13.6 a 13.9), os Anexos (II, III, V, VI e VII), a Proposta 

Comercial (Anexo IV) e o item 10.4.1, deverão ser inseridos até o encerramento do cadastro da proposta, 

conforme data e horário previsto neste edital, contados a partir da disponibilização do mesmo, por meio 

eletrônico (upload), nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb 

para cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

 

13.2. O não cumprimento do envio dos documentos para habilitação solicitados neste Edital, acarretará a 

desclassificação e/ou inabilitação da licitante, bem como as sanções previstas neste Edital, podendo o 

Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

 

13.3. Caso houver necessidade e se convocado pelo Pregoeiro, os documentos enviados na forma constante do 

item 13.1, deverão, em originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas serem relacionados e 

encaminhados para a Gerência de Licitações e Contratos, localizada na Rua Walter Marquardt, 1111 no Bairro 

Barra do Rio Molha– CEP 89.259.700, no horário de expediente do Município, em até 3 (três) dias úteis após 

a convocação via chat, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades 

cabíveis.  

13.3.1. Os documentos poderão ser apresentados em cópia simples, desde que acompanhados dos originais 

para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

13.3.2. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 

pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e 

presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e 

cópias autenticadas em papel. 

13.3.3. Não serão aceitos ‘protocolos de entrega’ ou ‘solicitação de documentos’ em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

 

13.4. A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade dos 

documentos enviados eletronicamente. 

 

13.5 - A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os seguintes documentos 

comprobatórios de habilitação e qualificação: 

13.6 - Para Habilitação Jurídica: 

13.6.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.6.2 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão 

competente, acompanhado das alterações contratuais ou da última consolidação, em se tratando de 

sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos comprobatórios da eleição dos atuais administradores; 

13.6.3 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

13.6.4 - declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93. 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

13.7 - Para Qualificação Econômico-Financeira: 

13.7.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, expedida pelo 

Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da proponente; 

13.7.1.1 - ATENÇÃO: Em se tratando da certidão expedida pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, 

emitidas após 01/04/2019, para que esta tenha validade, a mesma deverá ser acompanhada da 

certidão de registros cadastrados emitida no sistema eproc, disponível através do endereço 

https://certeproc1g.tjsc.jus.br 

13.8 - Para Regularidade Fiscal: 

13.8.1 - inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 

13.8.2 - Certificados de regularidade de situação perante o FGTS (Certificado de Regularidade do 

FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

13.8.3 - Certidão Conjunta Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 

relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do 

parágrafo único do art.11 da Lei n.º 8.212 de 24 de julho de 1991, consoante Portaria Conjunta 

RFB/PGFN Nº 1751 de 02 de outubro de 2014. 

13.8.4 - Certidão Negativa (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais, 

expedida pela Secretaria do Estado da sede da proponente. 

13.8.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da 

sede da proponente. 

13.9 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista: 

13.9.1 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos 

Trabalhistas - CNDT, emitida com base no Artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 

do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

13.10 - Os documentos de Habilitação fiscal e trabalhista deverão estar com prazo vigente, não havendo 

prazo nos documentos os mesmos serão considerados válidos por um período de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de sua emissão. 

13.11 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 

licitação (em diligência), quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo 

para atendimento. 

13.12 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital ou vencidos, implicará inabilitação da 

licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a 

habilitação, salvo em atendimento a LC 123/2006 e LC 147/2014. 
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14 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS: 

14.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às 

cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 

de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a seguir: 

14.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento da 

proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

14.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o direito ao 

tratamento diferenciado. 

 

14.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará automaticamente 

as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 

de dezembro de 2006. 

14.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não enquadrado como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

14.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a condição 

de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o pregoeiro convocará a 

arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital. 

 

14.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro convocará o 

representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa mais bem classificada, 

imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado para 

o lote no prazo de cinco minutos. 

14.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado no prazo 

acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas que porventura 

possuam lances ou propostas na situação do item 14.1.2.1 deverão ser convocadas, na ordem de 

classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 

14.1.3.2 – A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro apresentar lance 

inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo pregoeiro, que 

encerrará a disputa do lote na sala virtual, e que deverá apresentar a documentação de habilitação e da 

proposta de preços, conforme item 12.3.1 deste edital. 

14.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz a 

preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, antes do início 

do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

 

14.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 

desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do empate 

de que trata esta cláusula. 

14.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a melhor 

proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, observado o previsto no item 14.1.2.2. 

14.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 
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14.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa, terá 48 (quarenta e oito) horas para oferecer proposta inferior à então mais bem 

classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 

14.1.1.4 – Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o seu direito de 

apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no “chat de 

mensagens”, conforme estabelece o item 12.3.1 deste edital para encaminhar a documentação de 

habilitação e proposta de preços,  

14.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 

obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa 

jurídica. 

14.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis 

para a regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. 

O prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação 

expressa do interessado antes do término do prazo inicial.  

15 – DOS RECURSOS14. DOS RECURSOS 

15.1. Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de 

mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 

utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 

www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
 

15.2. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no 

sítio, www.bbmnetlicitacoes.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças 

antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no Setor de Protocolo, localizado na Rua Walter 

Marquardt, 1111 no horário de expediente do mesmo, ou seja, das 8h às 11h e das 13h às 16h aos cuidados do 

Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos. 

 

15.3. A falta de manifestação de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará 

o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

 

15.4. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentados à 

autoridade competente.  

 

15.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

15.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade 

dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante 

vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

15.7. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos licitantes  

 

15.8. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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16. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 

16.1 - A adjudicação do objeto deste Edital será por item, às licitantes cujas propostas sejam 

consideradas vencedoras. 

16.2 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação e Homologação do objeto ao 

licitante declarado vencedor. 

17. - DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:  

 

17.1 - Após a homologação do resultado, a licitante vencedora será intimada para assinatura da Ata de 

Registro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito ao Registro dos preços, sem 

prejuízo das sanções previstas no item 24 deste Edital. 

 

17.2 - Caso a licitante vencedora recuse-se, injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de preços, no 

prazo e condições estabelecidas, a licitante subsequente na ordem de classificação, será notificada para 

fazê-lo nas condições por ela propostas, ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-

se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para 

que seja obtido preço melhor. 

17.3 – A aquisição dos produtos acontecerá conforme necessidade do município, obedecendo ao prazo 

de validade do Registro de Preços que será de um ano a contar da data da assinatura da Ata de Registro. 

 

18 – REVISÃO DE PREÇOS: 

 

18.1 - As empresas vencedoras dos itens deste Edital, terão o direito de revisão dos preços, desde que, 

justificado e comprovado em documentos para a Administração, com antecedência ao recebimento da 

Autorização de Fornecimento. 

18.1.1 – Caso a empresa não apresentar comprovação para revisão dos valores dos produtos adjudicados 

com antecedência ao recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá manter o preço e prazo de 

entrega conforme Registrado em Ata, sob pena no que diz respeito o item XXIV. 

19. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1 - Compete à Contratante: 

19.1 - Fiscalizar os produtos adquiridos, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora 

das responsabilidades do Código Civil e/ou Penal. 

 

19.2 – Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou 

revogar em todo ou em parte a presente licitação. 

 

19.3 – Reservar-se do direito de adquirir os produtos quando quiser se quiser e na quantidade que quiser 

no período de 01(um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

19.4 – Reserva-se no direito de solicitar durante a vigência da Ata de Registro de Preços e a qualquer 

tempo a comprovação contida no item 10.4 alínea “a”. 
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19.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

20. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (EMPRESAS VENCEDORAS) 

 

20.1 – A empresa vencedora obriga-se a: 

20.1.1 – Entregar os produtos conforme estabelecido no Edital; 

 

20.1.2 – Respeitar a Ata de Registro de preços, aceitando os pedidos parcelados conforme necessidade 

do Município; 

 

20.1.3 – Aceitar acréscimos ou supressões que o município solicitar, até o limite permitido pelo § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

20.1.4 – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito aos 

produtos adquiridos e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e 

medicina do trabalho, bem como pelo emprego de equipamento de proteção individual conforme 

estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e anexos; 

 

20.1.5 - Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais 

despesas e tributos pertinentes aos produtos objeto da licitação. 

 

20.1.6 – Manter os valores propostos, registrados na Ata, no período de 01(um) ano, aceitando os 

pedidos parcelados conforme necessidade do município e entregando somente a quantidade solicitada. 

 

20.1.7 – Após recebimento da Autorização de Fornecimento via fax símile e/ou e-mail, não cabe mais a 

empresa justificar necessidade de revisão dos valores, tendo a obrigação de entrega conforme Registrado 

em Ata. 

 

20.1.8 – A empresa vencedora dos itens terá o direito de revisão dos preços, desde que, justificado e 

comprovado em documentos para a Administração, com antecedência ao recebimento da Autorização de 

Fornecimento. 

 

20.1.9 – Caso a empresa não apresentar comprovação para revisão dos valores dos produtos adjudicados 

com antecedência ao recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá manter o preço e prazo de 

entrega conforme Registrado em Ata, sob pena no que diz respeito o item XXIV. 
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20.1.10 - Por força no disposto do artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, que "Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos", a empresa fica responsável pela Logística reversa, ou seja, pelo 

recolhimento e destinação final dos produtos, na mesma quantidade dos produtos entregues, quando 

forem efetuados novos pedidos de entrega. 

 

20.1.11 - Garantir a melhor qualidade dos produtos, atendidas as especificações e normas técnicas de 

produção para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente 

licitação. 

 

20.1.12 - Prover o adequado transporte e manuseio dos produtos objeto da presente licitação, observadas 

as normas de segurança do trabalho e de trânsito. 

 

20.1.13 - Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Administração e/ou 

de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados na execução da contratação. 

20.1.14 - Prestar à Administração, sempre que necessário esclarecimento sobre o produto a ser entregue. 

21. – PAGAMENTOS:  

 

21.1 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e entrega total de cada 

pedido realizado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como determina a cláusula 

segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for caso no Almoxarifado Central. 

 

22. - PRAZO DE ENTREGA:  

 

22.1 - A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de Fornecimento deverá acontecer 

com prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados após o recebimento da mesma, que será 

enviada via e-mail aos vencedores.  

 

23. - LOCAL DE ENTREGA:  

 

23.1 - As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, conforme locais previstos no 

Anexo IX e definidos em cada Autorização de Fornecimento, devendo a licitante agendar data e horário 

para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos telefones contidos no mesmo Anexo IX. 

 

23.2 – DO RECEBIMENTO:  

 

23.2.1 - Os produtos serão recebidos somente se estiverem de acordo com a especificação detalhada 

constante no edital. Não estando em conformidade o mesmo não será aceito. O pedido será devolvido 

em sua totalidade e será concedido prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para entrega dos produtos que 

esteja de acordo com a especificação do edital. Somente serão aceitos produtos novos, em suas 

embalagens originais e/ou de fácil identificação, não sendo aceito produtos recondicionados ou 

remanufaturados. 

 

23.3 – AVARIAS:  

 

23.3.1 - Não serão aceitos produtos que apresentarem suas embalagens de transporte danificadas, 

amassadas, rasgadas, sujas, molhadas, que apresentem sinais de queda, entre outros problemas que 

possam afetar a qualidade e uso ao qual o produto se destina. 
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23.4 - As notas fiscais serão emitidas em nome de: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 
Rua Walter Marquardt nº 1.111 – bairro: Barra do Rio Molha – Jaraguá do Sul – SC 

CNPJ 83.102.459/0001-23 – Inscrição Estadual: Isento 

23.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

23.6 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, 

o prazo previsto no item 22 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

23.7 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

24. - SANÇÕES ADMINISTRATIVA (PENALIDADES) 

 

24.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante, sem justificativas 

aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada 

ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas, ou suspensão temporária do 

direito de 

licitar, a critério da Administração; 

 

24.2 - Considerar-se-á descumprimento parcial da Ata de Registro de Preços: 

a) a entrega dos produtos com atraso; 

b) a entrega dos produtos diversos do especificado na proposta; 

c) a apresentação dos produtos em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese em 

que o recebimento poderá ser rejeitado; 

d) a entrega parcial dos produtos solicitados. 

 

24.3 - Considerar-se-á descumprimento total da Ata de Registro de Preços, sujeito as penalidades 

previstas no item 24.4.2 a 24.4.4: 

a) a recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou receber a Autorização de 

Fornecimento; 

b) a não entrega do produto. 

 

24.4 - As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas 

pela 

Contratada, nos seguintes casos: 

 

24.4.1 - Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato/Ata de Registro de Preços, a 

critério da Contratante. 

 

24.4.2 - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor apresentado na autorização de 

fornecimento, até no máximo de 20% (vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar 

de cumprir dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 

 

24.4.3 - Multa de 20% sobre o valor adjudicado, quando a licitante vencedora não assinar a ata de 

registro de preços. 
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24.4.4 - Multa de 10% sobre do valor homologado, quando: 

 

24.4.4.1 – Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 

24.4.4.2 – Desatender às determinações da fiscalização; 

24.4.4.3 – Não obedecer às condições de entrega especificadas na Ata de Registro de Preços; 

24.4.4.4 - Se negar a entregar os produtos após o recebimento da Autorização de Fornecimento;  

 

24.5 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor. 

 

24.6 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

24.7 - Aplicar-se-á as disposições previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002. 

 

24.8 - Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante; 

 

24.9 - Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do 

devido processo legal e da ampla defesa. 

 

24.10 - A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública. 

 

24.11 – A ata de registro de preços poderá ser cancelada diante da aplicação de penalidade. 
 

25 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

25.1. A licitante vencedora assumirá total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que 

seus empregados venham a causar diretamente ao Patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrente de dolo ou culpa, sob quaisquer de suas formas, quando do cumprimento da obrigação 

(entrega dos produtos). A CONTRATANTE ficará alheia à relação jurídica que se estabelecer entre a 

licitante vencedora e os terceiros eventualmente prejudicados por tais danos. 

26 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

26.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autoridade 

Competente, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato 

superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito 

e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.  

26.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

26.3 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

26.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

26.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expedientes no Município. 

26.6 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

26.7 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

26.8 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

26.9 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento e/ou mediante publicação no D.O.M - 

Diário Oficial dos Municípios, cabendo as proponentes a responsabilidade de acompanhar o andamento 

do processo. 

26.10 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital. 

26.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a 

sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos 

licitantes do pregão eletrônico. 

26.12 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições 

constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 

26.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o 

da Comarca de Jaraguá do Sul/SC. 

26.14 - Integram este Edital os seguintes anexos: 

26.14.1 - Anexo I - Termo de Referência; 

26.14.2 – Anexo II – Modelo de declaração 

26.14.3 – Anexo III – Declaração de Conhecimento e Atendimento às Condições do Edital; 

26.14.4 – Anexo IV – Modelo de Proposta Final para fornecimento dos produtos; 

26.14.5 – Anexo V – Modelo de Declaração de Responsabilidade; 

26.14.6 – Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP); 

26.14.7 – Anexo VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar; 

26.14.8 – Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

26.14.9 – Anexo IX – Locais de entregas; 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

E, para que ninguém alegue ignorância, é o presente Edital publicado em resumo no Diário Oficial dos 

Municípios (D.O.M.) afixado em local de costume da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ 

DO SUL e disponibilizado no site: www.jaraguadosul.sc.gov.br e www.bbmnetlicitacoes.com.br 

 Jaraguá do Sul (SC), 12 de março de 2021. 

 

 

 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 

Secretário de Administração  

 

http://www.jaraguadosul.sc.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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ANEXO I  
 

 TERMO DE REFERÊNCIA  

 
01 – OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital o Registro de Preços para aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR, 

ao longo de 12 (doze) meses, destinadas para às Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino de 

Jaraguá do Sul, segundo as conveniências da administração direta, devendo atender os seguintes 

requisitos: 

 

02 – PLANILHA DOS ITENS, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO 

 

Item Quant. Unid Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 60 Unid. ARMÁRIO GUARDA VOLUME - 8 

escaninhos 

L x P x A 

810 mm x 370 mm x 1770 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Confeccionado em aço, chapa 26, com 08 

escaninhos com portas e chaves 

individuais, pintura epóxi pó, tratamento 

anti ferrugem, dimensões externas 

aproximadas.  

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

1.155,00 69.300,00 

02 25 Unid. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 

L x P x A 

470 mm x 700 mm x 1330 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Arquivo de aço, dotado de 04 gavetas 

tamanho ofício para armazenar pastas 

suspensas. 

Tipo vertical: com 04 gavetas deslizantes 

em trilho telescópico do tipo progressivo, 

1.568,00 39.200,00 
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confeccionado em chapa de aço SAE 1008, 

bitola 16, espessura 1,50 mm. Providos de 

esferas de aço, com 02 amortecedores 

produzidos em polipropileno para evitar 

impacto das gavetas n abre e fecha, deve 

possibilitar a abertura de toda a gaveta para 

para fora do arquivo, facilitando o seu uso 

e total aproveitamento do espaço interno 

útil da gaveta. Possui clipe que permite 

sacar a gaveta do móvel sem necessidade 

de desparafusá-la. 

Fechadura tipo Yale: com chaves em 

duplicata acionadas com um leve giro 

travam simultaneamente todas as gavetas. 

Porta etiquetas: em alto relevo estampadas 

na parte frontal da gaveta e puxador 

embutido na cor cinza ou preto. 

Possui nas gavetas varetas laterais para 

sustentação das pastas. Capacidade de 

sustentação de carga por gaveta de 40 Kg 

(quarenta quilos) distribuidamente. 

Estrutura de chapa de aço SAE 1008, 

bitola 24, espessura 0,60 mm.Possui 

sistema de encaixe nas laterais das gavetas 

para compressores de divisão de gavetas. 

Medida útil da gaveta A x P 540 x 270. 

Tratamento de superfície com fosfato de 

zinco, pintura a pó, com camada de 60 

micra, em tinta híbrida (epóxi/poliéster), 

na cor cinza cristal e processo de cura em 

estufa com temperatura 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

03 216 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CADEIRA FIXA MODELO 

SECRETÁRIA DE APROXIMAÇÃO 

 

Dimensões aproximada da Cadeira:  

Altura da cadeira: 830 mm 

Profundidade da cadeira: 525 mm 

546,07 117.951,12 
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Largura da cadeira: 440 mm 

Extensão vertical do encosto: 270 mm 

Largura do encosto: 365 mm 

Profundidade da superfície do assento: 395 

mm 

Largura do assento: 435 mm 

Altura do assento: 460 mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado Preto/Marrom 

Estrutura Preta 

Descritivo 

Encosto:  

- Encosto fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por encaixe, auxiliando 

em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto na estrutura é feita 

com parafusos máquina fenda combinada, 

na bitola ¼” x 20 fpp e porcas de garra 

encravadas e rebitadas no plástico. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o nto na corrente 

sanguínea. 

- Espuma injetada anatomicamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm 

de espessura média no assento. 
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- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Assento com acabamento das bordas em 

perfil de PVC na cor preta, fixado na 

madeira por grampos com acabamento 

zincado, proporcionando melhor 

acabamento e estética, além de proteger a 

cadeira contra impactos. 

- A fixação do assento na estrutura é feita 

com parafusos  sextavados  Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp e porcas 

de garra encravada e rebitada na madeira. 

Estrutura: 
- Estrutura em arco trapezoidal formada 

por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 

com 22,22 mm de diâmetro e 1,06 mm  de 

espessura da parede, curvada à frio, 

executado e calibrado por máquina CNC. 

- Tubo de suporte do encosto em formato 

“L” fabricado em tubo de aço SAE 

1010/1020 oblongo 20 x 48  mm e 1,5 mm 

de espessura da parede curvada à frio. 

- Travessas de fixação do assento 

fabricadas  em chapa de aço SAE 1020 

com 3,00 mm de espessura. 

- A união do tubo de suporte do encosto e 

travessa de fixação do assento na estrutura 

da cadeira é feita por processo  de solda 

tipo MIG em célula robotizada formando 

uma estrutura única para posterior 

montagem. 

- Assento fixo com inclinação fixa entre -

2º e -7º e furos com distância entre centro  

de 160 x 200 mm. 

- Sapatas e ponteiras em polipropileno 

copolímero injetado na cor preta. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem  tratamento de superfície através 

de banho nano cerâmico por spray, 

executado em linha automática,  

sem uso de produtos clorados  para 

desengraxe e com posterior tratamento de 

efluentes de acordo com as normas 

ambientais vigentes, proporcionando 

melhor proteção contra corrosão e 

excelente ancoragem da tinta, evitando 
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assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 50 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

04 24 Unid. 
 

10% do 

CADEIRA FIXA MODELO 

SECRETÁRIA DE APROXIMAÇÃO 

 

546,07 13.105,68 
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item 03 Dimensões aproximada da Cadeira:  

Altura da cadeira: 830 mm 

Profundidade da cadeira: 525 mm 

Largura da cadeira: 440 mm 

Extensão vertical do encosto: 270 mm 

Largura do encosto: 365 mm 

Profundidade da superfície do assento: 395 

mm 

Largura do assento: 435 mm 

Altura do assento: 460 mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado Preto/Marrom 

Estrutura Preta 

Descritivo 

Encosto:  

- Encosto fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por encaixe, auxiliando 

em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto na estrutura é feita 

com parafusos máquina fenda combinada, 

na bitola ¼” x 20 fpp e porcas de garra 

encravadas e rebitadas no plástico. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o nto na corrente 

sanguínea. 

- Espuma injetada anatomicamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 
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resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm 

de espessura média no assento. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Assento com acabamento das bordas em 

perfil de PVC na cor preta, fixado na 

madeira por grampos com acabamento 

zincado, proporcionando melhor 

acabamento e estética, além de proteger a 

cadeira contra impactos. 

- A fixação do assento na estrutura é feita 

com parafusos  sextavados  Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp e porcas 

de garra encravada e rebitada na madeira. 

Estrutura: 
- Estrutura em arco trapezoidal formada 

por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 

com 22,22 mm de diâmetro e 1,06 mm  de 

espessura da parede, curvada à frio, 

executado e calibrado por máquina CNC. 

- Tubo de suporte do encosto em formato 

“L” fabricado em tubo de aço SAE 

1010/1020 oblongo 20 x 48  mm e 1,5 mm 

de espessura da parede curvada à frio. 

- Travessas de fixação do assento 

fabricadas  em chapa de aço SAE 1020 

com 3,00 mm de espessura. 

- A união do tubo de suporte do encosto e 

travessa de fixação do assento na estrutura 

da cadeira é feita por processo  de solda 

tipo MIG em célula robotizada formando 

uma estrutura única para posterior 

montagem. 

- Assento fixo com inclinação fixa entre -

2º e -7º e furos com distância entre centro  

de 160 x 200 mm. 

- Sapatas e ponteiras em polipropileno 

copolímero injetado na cor preta. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem  tratamento de superfície através 

de banho nano cerâmico por spray, 

executado em linha automática,  

sem uso de produtos clorados  para 

desengraxe e com posterior tratamento de 

efluentes de acordo com as normas 
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ambientais vigentes, proporcionando 

melhor proteção contra corrosão e 

excelente ancoragem da tinta, evitando 

assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 50 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 
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05 144 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA COM 

APOIO BRAÇOS 

 

Dimensões Aproximada da cadeira:  

Altura da cadeira: 820 - 1015 mm 

Profundidade da cadeira: 690 mm 

Largura da cadeira: 690 mm 

Altura  do encosto: 370 mm 

Largura do encosto: 440 mm 

Profundidade da superfície do assento: 

420 mm 

Largura do assento: 460 mm 

Altura do assento: 430 - 545  mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado 

Preto/Marrom Estrutura Preta 

Descritivo 
Cadeira giratória secretária executiva com 

coluna à gás, mecanismo do tipo reclinador  

do encosto e apoia-braços; 

Encosto:  
- Encosto fabricado em  compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 40 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por parafusos, 

auxiliando em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto no mecanismo é 

feita com parafusos setavados Grau 5SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp  e porcas e 

garra encravadas e rebitadas no plástico. 

- Possui regulagem onde posiciona o 

792,50 114.120,00 
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Apoio Lombar de maneira adequada para 

todos os Biotipos de Usuários. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura. Possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o estrangulamento 

na corrente sanguínea. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com mínimo 

de 45 mm de espessura média. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos com 

acabamento zincado. 

- Contra capa do assento injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por grampos com 

acabamento zincado, auxiliando em futuras 

manutenções. 

- A fixação do assento no mecanismo é 

feita com parafusos sextavados  Grau 5 

SAE J429 do tipo flangeado com trava 

mecânica na flange, na bitola ¼”x 20 fpp e 

porcas de garra encravadas e  rebitadas na 

madeira. 

Braço:  
- Apoia braços  com regulagem  de altura  

e corpo do braço em polipropileno 

copolímero injetado texturizado na cor 

preta , com alma fabricada em chapa de 

aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 

6,35 mm de espessura, pintada, com 7 

posições de regulagem de altura feita por 

botão injetado em Poliamida 6, totalizando 

85 mm de curso. Chapa para fixação no 

assento com 2 furos oblongos, permitindo 

ajuste horizontal por parafuso com 

utilização de chave com curso de 25 mm 

em cada braço durante a montagem. 

- A fixação dos braços no assento é feita 

com parafusos  sextavados Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp, e porcas 

de garra encravadas e rebitadas na 

madeira. 

Mecanismo:  
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- Mecanismo com sistema reclinador do 

encosto, de estrutura monobloco, soldado 

por processo MIG em célula robotizada, 

com assento fixo e com inclinação fixa 

com 3º de inclinação e 2 furações para 

fixação do assento com distância entre  

centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 

Suporte do encosto com regulagem de 

altura automática através de catraca, 

totalizando 80 mm de curso, recoberto por 

capa injetada em polipropileno 

copolímero. Inclinação do encosto de 20º  

de curso semi-circular acionado por 

alavanca, obtendo-se infinitas posições, 

com molas para o retorno automático do 

encosto, e ajuste automático na frenagem 

do reclinador. 

- Alavanca de acionamento do sistema 

reclinador do encosto possui duas formas 

de acionamento. Ao ser movimentada para 

cima a mesma possibilita uma regulagem 

fina do encosto enquanto a alavanca 

permanecer acionada pelo usuário. Ao ser 

movimentada para baixo a alavanca 

permanece acionada sem a ação do usuário 

e permite que o encosto fique em 

movimento livre até que o usuário puxe 

novamente a alavanca para a posição 

neutra onde a mesma irá frenar o 

mecanismo na posição desejada. 

- Acionamento da coluna gás feita por 

alavanca independente injetada em 

Poliacetal. 

- O mecanismo possui peça plástica de 

acabamento e proteção das lâminas do 

reclinador em Polipropileno Copolímero 

injetado na cor preta. 

Coluna: 
- Coluna central desmontável fixada por 

encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm 

de diâmetro e 1,50 mm de espessura de 

parede, com rolamento axial de giro com 

esferas tratadas termicamente, arruelas de 

aço temperado de alta  resistência, bucha 

mancal de giro injetada em Poliacetal e 

recalibrada na montagem, sistema de 

regulagem de altura da cadeira com 

acionamento por mola à gás DIN 4550 
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Classe 4 com 115 mm de curso nominal 

com tolerância de 5 mm para mais ou para 

menos quando medida montada, devido à 

compressão dos componentes. 

- Possui sistema de montagem na base  e 

no mecanismo por encaixe cone Morse. 

- Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola à gás feita por 

alavanca. 

- Capa telescópica injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, dividido em 3  partes encaixadas, 

usada para proteger a coluna. 

Base: 
- Base giratória desmontável com aranha 

de 5 hastes fabricada  com tubos de aço 

SAE 1008/1020 retangular 20 x 30 mm e 

1,50 mm de espessura de parede, soldadas 

em cone central fabricado em tubo aço 

SAE 1012 redondo com 57,15 mm de 

diâmetro e 2,25 mm de espessura de 

parede. Pino do rodízio fabricado  de barra 

de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 

mm de diâmetro soldado na extremidade 

da haste em furos do tipo flangeado, 

evitando que se soltem, coberta por polaina 

injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta com sistema  de encaixe plástico 

entre cone da aranha  e a coluna, apoiada 

sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm 

de diâmetro  em nylon com capa, esfera 

metálica inserida na estrutura, que facilita 

o giro, banda de rolagem em nylon para 

uso em carpetes, tapetes e similares. 

- Montagem do rodízio na base é feito 

diretamente sobre o pino soldado na aranha 

sem utilização de buchas de adaptação. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem tratamento de superfície através 

de banho nanocerâmico por spray, 

executado em linha automática, sem uso de 

produtos clorados para desengraxe, e com 

posterior tratamento de efluentes, de 

acordo com as normas ambientais vigentes, 

proporcionando melhor proteção contra 

corrosão e excelente ancoragem da tinta, 

evitando assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 
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do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 60 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Certificado de Conformidade com a 

Norma ABNT NBR 13962:2018, emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; Esta Norma especifica as 

características físicas e dimensionais e 

classifica as cadeiras para escritório, bem 

como estabelece os métodos para a 

determinação dimensional, da estabilidade, 

resistência, durabilidade de cadeiras de 

escritório, de qualquer material, excluindo-

se: cadeiras plásticas monobloco, assentos 

para espectadores, assentos plásticos para 

eventos esportivos e assentos múltiplos, 

pois possuem normas específicas. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 
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- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

06 16 Unid. 
 

10% do 

item 05 

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA COM 

APOIO BRAÇOS 

 

Dimensões Aproximada da cadeira:  

Altura da cadeira: 820  - 1015 mm 

Profundidade da cadeira: 690 mm 

Largura da cadeira: 690 mm 

Altura  do encosto: 370 mm 

Largura do encosto: 440 mm 

Profundidade da superfície do assento: 

420 mm 

Largura do assento: 460 mm 

Altura do assento: 430 - 545  mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado 

Preto/Marrom Estrutura Preta 

Descritivo 
Cadeira giratória secretária executiva com 

coluna à gás, mecanismo do tipo reclinador  

do encosto e apoia-braços; 

Encosto:  
- Encosto fabricado em  compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 40 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por parafusos, 

792,50 12.680,00 
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auxiliando em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto no mecanismo é 

feita com parafusos setavados Grau 5SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp  e porcas e 

garra encravadas e rebitadas no plástico. 

- Possui regulagem onde posiciona o 

Apoio Lombar de maneira adequada para 

todos os Biotipos de Usuários. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura. Possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o estrangulamento 

na corrente sanguínea. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com mínimo 

de 45 mm de espessura média. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos com 

acabamento zincado. 

- Contra capa do assento injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por grampos com 

acabamento zincado, auxiliando em futuras 

manutenções. 

- A fixação do assento no mecanismo é 

feita com parafusos sextavados  Grau 5 

SAE J429 do tipo flangeado com trava 

mecânica na flange, na bitola ¼”x 20 fpp e 

porcas de garra encravadas e  rebitadas na 

madeira. 

Braço:  
- Apoia braços  com regulagem  de altura  

e corpo do braço em polipropileno 

copolímero injetado texturizado na cor 

preta , com alma fabricada em chapa de 

aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 

6,35 mm de espessura, pintada, com 7 

posições de regulagem de altura feita por 

botão injetado em Poliamida 6, totalizando 

85 mm de curso. Chapa para fixação no 

assento com 2 furos oblongos, permitindo 

ajuste horizontal por parafuso com 

utilização de chave com curso de 25 mm 

em cada braço durante a montagem. 
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- A fixação dos braços no assento é feita 

com parafusos  sextavados Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp, e porcas 

de garra encravadas e rebitadas na 

madeira. 

Mecanismo:  
- Mecanismo com sistema reclinador do 

encosto, de estrutura monobloco, soldado 

por processo MIG em célula robotizada, 

com assento fixo e com inclinação fixa 

com 3º de inclinação e 2 furações para 

fixação do assento com distância entre  

centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 

Suporte do encosto com regulagem de 

altura automática através de catraca, 

totalizando 80 mm de curso, recoberto por 

capa injetada em polipropileno 

copolímero. Inclinação do encosto de 20º  

de curso semi-circular acionado por 

alavanca, obtendo-se infinitas posições, 

com molas para o retorno automático do 

encosto, e ajuste automático na frenagem 

do reclinador. 

- Alavanca de acionamento do sistema 

reclinador do encosto possui duas formas 

de acionamento. Ao ser movimentada para 

cima a mesma possibilita uma regulagem 

fina do encosto enquanto a alavanca 

permanecer acionada pelo usuário. Ao ser 

movimentada para baixo a alavanca 

permanece acionada sem a ação do usuário 

e permite que o encosto fique em 

movimento livre até que o usuário puxe 

novamente a alavanca para a posição 

neutra onde a mesma irá frenar o 

mecanismo na posição desejada. 

- Acionamento da coluna gás feita por 

alavanca independente injetada em 

Poliacetal. 

- O mecanismo possui peça plástica de 

acabamento e proteção das lâminas do 

reclinador em Polipropileno Copolímero 

injetado na cor preta. 

Coluna: 
- Coluna central desmontável fixada por 

encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm 

de diâmetro e 1,50 mm de espessura de 
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parede, com rolamento axial de giro com 

esferas tratadas termicamente, arruelas de 

aço temperado de alta  resistência, bucha 

mancal de giro injetada em Poliacetal e 

recalibrada na montagem, sistema de 

regulagem de altura da cadeira com 

acionamento por mola à gás DIN 4550 

Classe 4 com 115 mm de curso nominal 

com tolerância de 5 mm para mais ou para 

menos quando medida montada, devido à 

compressão dos componentes. 

- Possui sistema de montagem na base  e 

no mecanismo por encaixe cone Morse. 

- Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola à gás feita por 

alavanca. 

- Capa telescópica injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, dividido em 3  partes encaixadas, 

usada para proteger a coluna. 

Base: 
- Base giratória desmontável com aranha 

de 5 hastes fabricada  com tubos de aço 

SAE 1008/1020 retangular 20 x 30 mm e 

1,50 mm de espessura de parede, soldadas 

em cone central fabricado em tubo aço 

SAE 1012 redondo com 57,15 mm de 

diâmetro e 2,25 mm de espessura de 

parede. Pino do rodízio fabricado  de barra 

de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 

mm de diâmetro soldado na extremidade 

da haste em furos do tipo flangeado, 

evitando que se soltem, coberta por polaina 

injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta com sistema  de encaixe plástico 

entre cone da aranha  e a coluna, apoiada 

sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm 

de diâmetro  em nylon com capa, esfera 

metálica inserida na estrutura, que facilita 

o giro, banda de rolagem em nylon para 

uso em carpetes, tapetes e similares. 

- Montagem do rodízio na base é feito 

diretamente sobre o pino soldado na aranha 

sem utilização de buchas de adaptação. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem tratamento de superfície através 

de banho nanocerâmico por spray, 

executado em linha automática, sem uso de 
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produtos clorados para desengraxe, e com 

posterior tratamento de efluentes, de 

acordo com as normas ambientais vigentes, 

proporcionando melhor proteção contra 

corrosão e excelente ancoragem da tinta, 

evitando assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 60 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Certificado de Conformidade com a 

Norma ABNT NBR 13962:2018, emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; Esta Norma especifica as 

características físicas e dimensionais e 

classifica as cadeiras para escritório, bem 

como estabelece os métodos para a 

determinação dimensional, da estabilidade, 

resistência, durabilidade de cadeiras de 

escritório, de qualquer material, excluindo-

se: cadeiras plásticas monobloco, assentos 

para espectadores, assentos plásticos para 

eventos esportivos e assentos múltiplos, 

pois possuem normas específicas. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 
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8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

07 2.700 Unid.  

 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO  
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

29x58mm em chapa 16 (1,5mm). Pés em 

tubo de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior, dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor azul, fixadas 

à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80 mm, comprimento 12 

mm. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 

livros ( 503 x 304 mm) em polipropileno 

injetado na cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. 

Tampo em ABS com medidas mínimas de 

(600 x 450 mm) texturizado 4 mm de 

espessura, superfície plana, bordas laterais 

em alto brilho (abas que envolvem a 

estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura mínima da mesa: 

760 mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

523,00 1.412.100,00 
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20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras, sapatas e espaçadores do 

assento, em polipropileno copolímero 

virgem, injetados na cor azul, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Assento 

com medidas mínimas de ( 400  x 400 

mm) e encosto medidas mínimas ( 396 x 

198 mm) em polipropileno injetados, 

anatômicos, cor azul. Altura do assento ao 

chão na medida mínima de 460 mm. 

08 300 Unid. 

 

10% do 

item 07 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO  
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

29x58mm em chapa 16 (1,5mm). Pés em 

tubo de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior, dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor azul, fixadas 

à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80 mm, comprimento 12 

mm. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 

livros ( 503 x 304 mm) em polipropileno 

injetado na cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. 

Tampo em ABS com medidas mínimas de 

(600 x 450 mm) texturizado 4 mm de 

espessura, superfície plana, bordas laterais 

em alto brilho (abas que envolvem a 

estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura mínima da mesa: 

760 mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

523,00 156.900,00 
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20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras, sapatas e espaçadores do 

assento, em polipropileno copolímero 

virgem, injetados na cor azul, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Assento 

com medidas mínimas de (400 x 400 mm) 

e encosto medidas mínimas (396 x 198 

mm) em polipropileno injetados, 

anatômicos, cor azul. Altura do assento ao 

chão na medida mínima de 460 mm. 

09 540 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL 
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira para crianças de 5 a 7 anos:  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

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

tubo de aço 38 mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor vermelho, 

fixadas à estrutura através de rebites de 

repuxo diâmetro de 4,80 mm, 

comprimento 12 mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e desengraxante. Pintura em 

epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 

Porta livros (503 x 304 mm) em 

polipropileno injetado na cor cinza, fixado 

à estrutura longitudinal através de rebites 

de repuxo. Tampo em ABS com medidas 

mínimas de  (600 x 450 mm) texturizado 4 

mm de espessura, superfície plana, bordas 

laterais em alto brilho (abas que envolvem 

a estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura da mesa: 640 

mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 

492,33 265.858,20 
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mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras, 

sapatas e espaçadores do assento, em 

polipropileno copolímero virgem, injetados 

na cor vermelho, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e desengraxante. 

Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática 

cor cinza. Assento com medidas mínimas 

de (400 x 350 mm) e encosto com medidas 

mínimas de (396 x 198 mm) em 

polipropileno injetados, anatômicos, cor 

vermelho. Altura do assento ao chão na 

medida mínima de 380 mm. 

10 60 Unid. 
 

10% do 

item 09 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL 
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira para crianças de 5 a 7 anos:  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

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

tubo de aço 38 mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor vermelho, 

fixadas à estrutura através de rebites de 

repuxo diâmetro de 4,80 mm, 

comprimento 12 mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e desengraxante. Pintura em 

epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 

Porta livros (503 x 304 mm) em 

polipropileno injetado na cor cinza, fixado 

à estrutura longitudinal através de rebites 

de repuxo. Tampo em ABS com medidas 

mínimas de  (600 x 450 mm) texturizado 4 

mm de espessura, superfície plana, bordas 

laterais em alto brilho (abas que envolvem 

a estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura da mesa: 640 

mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 

492,33 29.539,80 
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mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras, 

sapatas e espaçadores do assento, em 

polipropileno copolímero virgem, injetados 

na cor vermelho, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e desengraxante. 

Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática 

cor cinza. Assento com medidas mínimas 

de ( 400 x 350 mm) e encosto com 

medidas mínimas de (396 x 198 mm) em 

polipropileno injetados, anatômicos, cor 

vermelho. Altura do assento ao chão na 

medida mínima de 380 mm. 

11 180 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

ESTANTE DE AÇO 06 

PRATELEIRAS E REFOÇO 

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 1980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 06 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 90 

Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 

para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Reforço: reforço em X no fundo da 

estante. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 

¼ x ½ . 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

788,32 141.897,60 
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contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

12 20 Unid. 
 

10% do 

item 11 

ESTANTE DE AÇO 06 

PRATELEIRAS E REFOÇO 

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 1980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 06 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 90 

Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 

para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Reforço: reforço em X no fundo da 

estante. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 

¼ x ½ . 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

788,32 15.766,40 
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contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

13 65 Unid. ESTANTE DE AÇO 08 

PRATELEIRAS  

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 2980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 08 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 80 

Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 

para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 

5/16 x 5/16. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

1090,00 70.850,00 

14 80 Unid. GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 

L x P x A 

380mm x 420mm x 380mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Gaveteiro avulso fixo para mesa de 

612,33 48.986,40 
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trabalho com 03 gavetas. 

Caixaria:  
- Confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC  

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas internas: 
- Confeccionadas em MDP, de 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado com bordas em PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de gaveta: 
Confeccionada em MDP, de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Maple. 

Sistema de fixação:  
Utiliza cavilhas, buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: 
De abertura total em todas as gavetas, 

utilizando na sua confecção chapas 

dobradas de 1,2 mm de espessura no 

componente que é fixado junto a caixaria e 

no componente deslizante e chapa de 0,9 

mm fixada junto a gaveta. Cor: Branca 

Puxadores: 
03 puxadores em poliestireno, na cor 

cromado fosco, com entre furos de 28 mm, 

com 02 dobras 90º totalizando altura de 25 

mm e largura total de 142 mm. 

Fechadura: 

01 fechadura com travamento simultâneo 

das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis e 

com o mesmo segredo.  

Fixação:  
Na parte inferior do tampo da mesa, é 

realizado por parafusos com cabeça 

flangeada de 5,0 mm de ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante 

15 100 Unid. MESA DE TRABALHO I 

L x P x A 

1500mm x 680mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDF de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampa é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada  a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestileno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo.Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

349,66 34.966,00 
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de 2,0 mm, produzido pelo processo e 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão ser submetidas a um pré-

tratamento por nano cerâmica (base de 

zircônio) e tinta eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa 

a 200ºC. Acabamento com sapatas em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

16 55 Unid. MESA DE TRABALHO III 

L x P x A 

1200mm x 680mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDF de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampa é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada  a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestileno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

325,33 17.893,15 
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Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo.Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo e 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão ser submetidas a um pré-

tratamento por nano cerâmica (base de 

zircônio) e tinta eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa 

a 200ºC. Acabamento com sapatas em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

17 194 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

 

ARMÁRIO 2 PORTAS COM CHAVE 

L x P x A 

900mm x 420mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 25 

mm de espessura, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

913,00 177.122,00 
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contornam o tampo em PVC de 2,0 m de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 18 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 

110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco, com entre 

furos de 128 mm, com 02 dobras 90º 

totalizando altura de 25 mm e largura total 

de 142 mm e travamento da porta por uma 

única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 
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emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

18 21 Unid. 
 

 

 10% do 

item 17 

ARMÁRIO 2 PORTAS COM CHAVE 

L x P x A 

900mm x 420mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 25 

mm de espessura, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

contornam o tampo em PVC de 2,0 m de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 18 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 

913,00 19.173,00 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco, com entre 

furos de 128 mm, com 02 dobras 90º 

totalizando altura de 25 mm e largura total 

de 142 mm e travamento da porta por uma 

única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

19 45 Unid. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - 

TIPO V 

Composição: 

L x P x A: 
01 MESA DE TRABALHO: 1500 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 MESA DE TRABALHO: 1200 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 CONEXÃO PARA MESA 90º: 680 

mm X 680 mm X 740 mm 

01 GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: 380 

mm X 420 mm X 380 mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDP  de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampo é de PVC de 3,0 

1414,33 63.644,85 
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mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestireno 

injetado de alto impacto 

Painel Frontal:  Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm  de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos:  Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 m com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão  ser submetidas a um pré 

tratamento  por nano cerâmica (base de 

zircônio) e pintura eletrostática em tinta 

epóxi em pó texturizada, polimerizada em 

estufa a 200ºC. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, 

cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Conexão 90º: Conexão arredondada, 

avulsa. Produzida em painel de MDP 

revestido com laminado melamínico de 

alta pressão. As bordas aparentes com 

acabamento em fita de borda em PVC 

extrudado com 2,0 mm de espessura, 

colada por temo adesivo Hot Melt a 
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220ºC.Estruturas metálicas com tratamento 

de superfície com fosfato de zinco, pintura 

a pó, com camada de 60 micra, em tinta 

híbrida (epóxi/poliéster), cor preto, liso, 

semi brilho e processo de cura em estufa 

com temperatura de 200ºC. Montagem 

paralela e esquadrejada. 

Estrutura da Conexão: Pé em forma de 

coluna em tubo de aço industrial, diâmetro 

de 03” e parede com no mínimo 1,5 mm de 

espessura. Na extremidade superior, 

soldadas no mínimo 03 altas para fixação 

com parafusos ao tampo. Na base inferior 

chapa soldada contendo pé nivelador com 

regulagem de altura sextavado, em base 

sextavada de no mínimo 30 mm em 

polipropileno na cor preta, injetado sobre 

parafuso galvanizado. 

Painel:  Painel único com espessura 

mínima de 25 mm, face superior cru com 

revestimento texturizado na cor Maple, 

acabamento das bordas superior e inferior 

em perfil postforming maciço em 180º na 

cor do móvel. Face inferior em melamínico 

de baixa pressão na cor Maple.Fita de 

borda na cor Maple. Borda inferior 

medindo no mínimo 90 mm. Acompanham 

4 chapas metálicas para 04 parafusos cada, 

medindo aproximadamente 60 mm X 60 

mm para fixação às mesas. 

Gaveteiro fixo 3 gavetas: Gaveteiro 

avulso fixo para mesa de trabalho com 03 

gavetas. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas Internas: Confeccionadas em 

MDP , de 18 mm de espessura, revestido 

em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

com bordas em PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de Gaveta: Confeccionada em 

MDP, de 18 mm de espessura, revestida  

em laminado melamínico de baixa pressão 
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texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC  de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema Hot melt. Cor: Maple. 

Sistema de Fixação: Utiliza cavilhas, 

buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: De abertura total em todas as 

gavetas, utilizando na sua confecção 

chapas dobradas de 1,2 mm de espessura 

no componente que é fixado junto a 

caixaria e no componente que é fixado 

junto a caixaria e no componente 

deslizante e chapa de 0,9 mm fixada junto 

a gaveta. Cor: Branca. 

Puxadores: 03 puxadores em poliestireno, 

na cor cromado fosco, com entre furos de 

128 mm, com 02 dobras 90º totalizando 

altura de 25 mm e largura total de 142mm. 

Fechadura: 01 fechadura com travamento 

simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves 

dobráveis e com o mesmo segredo. 

Fixação: na parte inferior do tampo da 

mesa, é realizado por parafusos com 

cabeça flangeada de 5,0 mm ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir  da 

emissão da Nota Fiscal.  

Reparos/consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do imóvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

20 50 Unid. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - 

TIPO VI 

Composição: 

L x P x A: 
01 MESA DE TRABALHO: 1200 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 MESA DE TRABALHO: 1100 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 CONEXÃO PARA MESA 90º: 680 

mm X 680 mm X 740 mm 

01 GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: 380 

mm X 420 mm X 380 mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

1333,66 66.683,00 
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Descritivo 
Tampo: Constituído em MDP  de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampo é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestireno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal:  Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm  de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 m com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão  ser submetidas a um pré 

tratamento  por nano cerâmica (base de 

zircônio) e pintura eletrostática em tinta 

epóxi em pó texturizada, polimerizada em 

estufa a 200ºC. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, 

cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Conexão 90º: Conexão arredondada, 
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avulsa. Produzida em painel de MDP 

revestido com laminado melamínico de 

alta pressão. As bordas aparentes com 

acabamento em fita de borda em PVC 

extrudado com 2,0 mm de espessura, 

colada por temo adesivo Hot Melt a 

220ºC.Estruturas metálicas com tratamento 

de superfície com fosfato de zinco, pintura 

a pó, com camada de 60 micra, em tinta 

híbrida (epóxi/poliéster), cor preto, liso, 

semi brilho e processo de cura em estufa 

com temperatura de 200ºC. Montagem 

paralela e esquadrejada. 

Estrutura da Conexão: Pé em forma de 

coluna em tubo de aço industrial, diâmetro 

de 03” e parede com no mínimo 1,5 mm de 

espessura. Na extremidade superior, 

soldadas no mínimo 03 altas para fixação 

com parafusos ao tampo. Na base inferior 

chapa soldada contendo pé nivelador com 

regulagem de altura sextavado, em base 

sextavada de no mínimo 30 mm em 

polipropileno na cor preta, injetado sobre 

parafuso galvanizado. 

Painel:  Painel único com espessura 

mínima de 25 mm, face superior cru com 

revestimento texturizado na cor Maple, 

acabamento das bordas superior e inferior 

em perfil postforming maciço em 180º na 

cor do móvel. Face inferior em melamínico 

de baixa pressão na cor Maple.Fita de 

borda na cor Maple. Borda inferior 

medindo no mínimo 90 mm. Acompanham 

4 chapas metálicas para 04 parafusos cada, 

medindo aproximadamente 60 mm X 60 

mm para fixação às mesas. 

Gaveteiro fixo 3 gavetas: Gaveteiro 

avulso fixo para mesa de trabalho com 03 

gavetas. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas Internas: Confeccionadas em 

MDP , de 18 mm de espessura, revestido 

em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 
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com bordas em PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de Gaveta: Confeccionada em 

MDP, de 18 mm de espessura, revestida  

em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC  de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema Hot melt. Cor: Maple. 

Sistema de Fixação: Utiliza cavilhas, 

buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: De abertura total em todas as 

gavetas, utilizando na sua confecção 

chapas dobradas de 1,2 mm de espessura 

no componente que é fixado junto a 

caixaria e no componente que é fixado 

junto a caixaria e no componente 

deslizante e chapa de 0,9 mm fixada junto 

a gaveta. Cor: Branca. 

Puxadores: 03 puxadores em poliestireno, 

na cor cromado fosco, com entre furos de 

128 mm, com 02 dobras 90º totalizando 

altura de 25 mm e largura total de 142mm. 

Fechadura: 01 fechadura com travamento 

simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves 

dobráveis e com o mesmo segredo. 

Fixação: na parte inferior do tampo da 

mesa, é realizado por parafusos com 

cabeça flangeada de 5,0 mm ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir  da 

emissão da Nota Fiscal.  

Reparos/consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do imóvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

21 60 Unid. CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

INFANTIL COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 600 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

1319,66 79.179,60 
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melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, em cores suaves (azul, rosa 

verde, amarelo), acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de 

bordo em PVC branco. Acabamento da 

face inferior em laminado melamínico 

branco brilhante. A fixação do tampo com 

parafusos auto-atarrachantes. A estrutura 

em aço com pintura eletrostática com tinta 

epóxi, na cor branca ou preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor 

branca ou preta, fixado à estrutura através 

de encaixe. 

Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo  2000 x 350 

altura 320 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. O tampo 

confeccionado em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura em cores suaves (azul, 

rosa, verde, amarelo), acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC branco. A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

branca ou preta fosca, polimerizada em 

estufa. Ponteiras de acabamento em 

polipropileno na cor branca ou preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

22 54 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

ADULTO COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 750 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, na cor ovo, acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC preto. Fixação do 

tampo com parafusos auto-atarrachantes. A 

estrutura em aço com pintura eletrostática 

com tinta epóxi, na cor preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

1.353,33 73.079,82 
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Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo  2000 x 350 

altura 340 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. Os tampos 

confeccionados em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura na cor ovo, acabamento 

de superfície texturizado e encabeçamento 

de fita de bordo em PVC preto.  A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

preta fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno 

na cor preta, fixado à estrutura através de 

encaixe. 

23 06 Unid. 
 

10% do 

item 22 

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

ADULTO COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 750 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, na cor ovo, acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC preto. Fixação do 

tampo com parafusos auto-atarrachantes. A 

estrutura em aço com pintura eletrostática 

com tinta epóxi, na cor preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo 2000 x 350 

altura 340 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. Os tampos 

confeccionados em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura na cor ovo, acabamento 

de superfície texturizado e encabeçamento 

de fita de bordo em PVC preto.  A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

preta fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno 

1.353,33 8.119,98 
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na cor preta, fixado à estrutura através de 

encaixe. 

24 81 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO INFANTIL 1 MESA COM 

4 CADEIRAS  
Conjunto coletivo para crianças com altura 

compreendida entre 0,93 e 1,16 m, 

composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Mesa com tampo em MDF, revestido na 

face superior em laminado melamínico, e 

na face inferior em laminado melamínico 

de baixa pressão (BP), montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

Cadeira empilhável com assento e encosto 

em polipropileno injetado anatômico 

moldado, montados sobre estrutura tubular 

de aço. 

Dimensões e Tolerância da mesa 
Largura: 800 mm; 

Profundidade: 800 mm; 

Altura: 460 mm; 

Espessura: 25,8 mm;  

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade e +/- 1 mm para espessura 

Características da mesa 
Tampo em MDF, com espessura de 25 

mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados 

. Revestimento na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão -

BP, na cor branca Topos encabeçados com 

fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de 

polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície 

texturizado, na cor laranja, coladas com 

adesivo "Hot Melting 

Estrutura da mesa composta de:- Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção 

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

chapa 16 (1,5 mm);- Travessas em tubo de 

aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20 x 40 mm, em 

chapa 16 (1,5 mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, 

953,33 77.219,73 
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diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , 

cabeça chata, fenda simples. Sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor laranja , 

fixadas à estrutura através de encaixe. Nas 

partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso .Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na 

cor cinza. 

Dimensões e tolerâncias da cadeira 
Largura do assento: 340 mm; 

Profundidade do assento: 260 mm; 

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

Largura do encosto: 350 mm; 

Altura do encosto: 155 mm; 

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

Altura do assento ao chão: 260mm 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1 mm para espessura e 

+/- 10 mm para altura do assento ao chão. 

Características da cadeira 
Assento e encosto em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor laranja.  

Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja , fixadas 

à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Nas partes metálicas deve ser 

aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara 

de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima 40 micrometros, 

na cor cinza. 

25 09 Unid. 
 

 

CONJUNTO INFANTIL 1 MESA COM 

4 CADEIRAS  
Conjunto coletivo para crianças com altura 

953,33 8.579,97 
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10% do 

item 24 

compreendida entre 0,93 e 1,16 m, 

composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Mesa com tampo em MDF, revestido na 

face superior em laminado melamínico, e 

na face inferior em laminado melamínico 

de baixa pressão (BP), montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

Cadeira empilhável com assento e encosto 

em polipropileno injetado anatômico 

moldado, montados sobre estrutura tubular 

de aço. 

Dimensões e Tolerância da mesa 
Largura: 800 mm; 

Profundidade: 800 mm; 

Altura: 460 mm; 

Espessura: 25,8 mm;  

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade e +/- 1 mm para espessura 

Características da mesa 
Tampo em MDF, com espessura de 25 

mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados 

. Revestimento na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão -

BP, na cor branca Topos encabeçados com 

fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de 

polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície 

texturizado, na cor laranja, coladas com 

adesivo "Hot Melting 

Estrutura da mesa composta de:- Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção 

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

chapa 16 (1,5 mm);- Travessas em tubo de 

aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20 x 40 mm, em 

chapa 16 (1,5 mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, 

diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , 

cabeça chata, fenda simples. Sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor laranja , 

fixadas à estrutura através de encaixe. Nas 
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partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso .Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na 

cor cinza. 

Dimensões e tolerâncias da cadeira 
Largura do assento: 340 mm; 

Profundidade do assento: 260 mm; 

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

Largura do encosto: 350 mm; 

Altura do encosto: 155 mm; 

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

Altura do assento ao chão: 260mm 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1 mm para espessura e 

+/- 10 mm para altura do assento ao chão. 

Características da cadeira 
Assento e encosto em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor laranja.  

Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja , fixadas 

à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Nas partes metálicas deve ser 

aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara 

de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima 40 micrometros, 

na cor cinza. 

26 30 Unid. ARMÁRIO BAIXO  2 PORTAS COM 

CHAVE 

L x P x A 

805mm x 725mm x 4200mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 15 

mm de espessura, revestido em laminado 

702,68 21.080,40 
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melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

contornam o tampo em PVC de 0,45 mm 

de espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt com fundo em T-HDF 3 mm. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 15 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 

110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco e travamento 

da porta por uma única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 
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Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

27 5 Unid. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 

06 LUGARES 

L x P x A 

1900mm x 900mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Constituído em MDP de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno do tampo é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

m. 

Painéis frontais: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as face. Bordas horizontais com 

acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

1041,33 5.206,65 
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fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. 

Todas as partes metálicas deverão ser 

submetidas a um pré tratamento por nano 

cerâmica (base de zircônio) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó 

texturizada, polimerizada em estufa a 200 

ºC. Acabamento com sapatas ajustáveis em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

28 20 Unid. GAVETEIRO 4 GAVETAS COM 

RODAS 

L x P x A 

467mm x 685mm x 420mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Gaveteiro volante com 4 gavetas. 

Caixaria:  
- Confeccionada em MDP de 15 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC  

de 0,45 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas internas: 
- Confeccionadas em MDP, de 15 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado com bordas em PVC de 0,45 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de gaveta: 
Confeccionada em MDP, de 15 mm de 

777,80 15.556,00 
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espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,45 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Maple. 

Sistema de fixação:  
Utiliza cavilhas, buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: 
De abertura total em todas as gavetas, 

utilizando na sua confecção chapas 

dobradas de 1,2 mm de espessura no 

componente que é fixado junto a caixaria e 

no componente deslizante e chapa de 0,9 

mm fixada junto a gaveta. Cor: Branca 

Puxadores: 
Puxadores em poliestireno, na cor cromado 

fosco, com entre furos de 28 mm, com 02 

dobras 90º totalizando altura de 25 mm e 

largura total de 142 mm. 

Fechadura: 

01 fechadura com travamento simultâneo 

das 04 gavetas, com 02 chaves dobráveis e 

com o mesmo segredo.  

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante 

 

3 - PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e 

entrega total de cada pedido realizado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como 

determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for caso no 

Almoxarifado Central. 

 

4 - PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de 

Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados após o 

recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.  

 

5 - LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, 

conforme locais previstos no Anexo IX e definidos em cada Autorização de Fornecimento, devendo a 

licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos telefones contidos 

no mesmo Anexo IX. 



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

 

6 -  GARANTIA: Todos os itens deste anexo deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor e ter garantia mínima de 02 (dois) anos contra defeito de fabricação, 

oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. 

 

7 – CONDIÇÕES DE ENTREGA: Os móveis e equipamentos deverão ter os encontros de tubos ou 

uniões de partes metálicas com solda em toda a extensão da união e deverão ser entregues montados 

e/ou instalados pelo vencedor nas Unidades Escolares, conforme solicitação da Secretaria de Educação e 

indicação do local de cada unidade, conforme descritos no Anexo IX deste Edital. 

 

8 - Fica ressalvado ao Município, a qualquer momento, solicitar dos vencedores as comprovações dos 

documentos declarados no item 10.4 alíneas “b” e “c” do Edital. 

 

 

 

 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 
Secretário de Administração 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 

21/2021, instaurada pelo Município de Jaraguá do Sul, que a empresa:  

 

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da 

Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro 

de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;  

 

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;  

 

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;  

 

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.  

 

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.  

 

__________, ... de ...................... de 2021. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES 

DO EDITAL 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no 

Edital Pregão Eletrônico nº 21/2021 e seu (s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as 

condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para 

fim de habilitação. 

 

Data: 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO IV  

 MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                                  Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                            Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                                      Estado: 

Telefone:                                                                             E-mail: 

Banco:                               Agência:                                   Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da A.F. deverá acontecer com 

prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados após o recebimento da Autorização de 

fornecimento, que será enviada via e-mail aos vencedores. 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 

Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 

Item Quant. Unid Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 60 Unid. ARMÁRIO GUARDA VOLUME - 8 

escaninhos 

L x P x A 

810 mm x 370 mm x 1770 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Confeccionado em aço, chapa 26, com 08 

escaninhos com portas e chaves 

individuais, pintura epóxi pó, tratamento 

anti ferrugem, dimensões externas 

aproximadas.  

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 
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(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

02 25 Unid. ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 

L x P x A 

470 mm x 700 mm x 1330 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Arquivo de aço, dotado de 04 gavetas 

tamanho ofício para armazenar pastas 

suspensas. 

Tipo vertical: com 04 gavetas deslizantes 

em trilho telescópico do tipo progressivo, 

confeccionado em chapa de aço SAE 1008, 

bitola 16, espessura 1,50 mm. Providos de 

esferas de aço, com 02 amortecedores 

produzidos em polipropileno para evitar 

impacto das gavetas n abre e fecha, deve 

possibilitar a abertura de toda a gaveta para 

para fora do arquivo, facilitando o seu uso 

e total aproveitamento do espaço interno 

útil da gaveta. Possui clipe que permite 

sacar a gaveta do móvel sem necessidade 

de desparafusá-la. 

Fechadura tipo Yale: com chaves em 

duplicata acionadas com um leve giro 

travam simultaneamente todas as gavetas. 

Porta etiquetas: em alto relevo estampadas 

na parte frontal da gaveta e puxador 

embutido na cor cinza ou preto. 

Possui nas gavetas varetas laterais para 

sustentação das pastas. Capacidade de 

sustentação de carga por gaveta de 40 Kg 

(quarenta quilos) distribuidamente. 

Estrutura de chapa de aço SAE 1008, 

bitola 24, espessura 0,60 mm.Possui 

sistema de encaixe nas laterais das gavetas 

para compressores de divisão de gavetas. 

Medida útil da gaveta A x P 540 x 270. 

Tratamento de superfície com fosfato de 

zinco, pintura a pó, com camada de 60 

micra, em tinta híbrida (epóxi/poliéster), 

na cor cinza cristal e processo de cura em 

estufa com temperatura 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 
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emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

03 216 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CADEIRA FIXA MODELO 

SECRETÁRIA DE APROXIMAÇÃO 

 

Dimensões aproximada da Cadeira:  

Altura da cadeira: 830 mm 

Profundidade da cadeira: 525 mm 

Largura da cadeira: 440 mm 

Extensão vertical do encosto: 270 mm 

Largura do encosto: 365 mm 

Profundidade da superfície do assento: 395 

mm 

Largura do assento: 435 mm 

Altura do assento: 460 mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado Preto/Marrom 

Estrutura Preta 

Descritivo 

Encosto:  

- Encosto fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por encaixe, auxiliando 

em futuras manutenções. 
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- A fixação do encosto na estrutura é feita 

com parafusos máquina fenda combinada, 

na bitola ¼” x 20 fpp e porcas de garra 

encravadas e rebitadas no plástico. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o nto na corrente 

sanguínea. 

- Espuma injetada anatomicamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm 

de espessura média no assento. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Assento com acabamento das bordas em 

perfil de PVC na cor preta, fixado na 

madeira por grampos com acabamento 

zincado, proporcionando melhor 

acabamento e estética, além de proteger a 

cadeira contra impactos. 

- A fixação do assento na estrutura é feita 

com parafusos  sextavados  Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp e porcas 

de garra encravada e rebitada na madeira. 

Estrutura: 
- Estrutura em arco trapezoidal formada 

por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 

com 22,22 mm de diâmetro e 1,06 mm  de 

espessura da parede, curvada à frio, 

executado e calibrado por máquina CNC. 

- Tubo de suporte do encosto em formato 

“L” fabricado em tubo de aço SAE 

1010/1020 oblongo 20 x 48  mm e 1,5 mm 

de espessura da parede curvada à frio. 

- Travessas de fixação do assento 

fabricadas  em chapa de aço SAE 1020 

com 3,00 mm de espessura. 

- A união do tubo de suporte do encosto e 

travessa de fixação do assento na estrutura 

da cadeira é feita por processo  de solda 

tipo MIG em célula robotizada formando 

uma estrutura única para posterior 

montagem. 
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- Assento fixo com inclinação fixa entre -

2º e -7º e furos com distância entre centro  

de 160 x 200 mm. 

- Sapatas e ponteiras em polipropileno 

copolímero injetado na cor preta. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem  tratamento de superfície através 

de banho nano cerâmico por spray, 

executado em linha automática,  

sem uso de produtos clorados  para 

desengraxe e com posterior tratamento de 

efluentes de acordo com as normas 

ambientais vigentes, proporcionando 

melhor proteção contra corrosão e 

excelente ancoragem da tinta, evitando 

assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 50 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 
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poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

04 24 Unid. 
 

10% do 

item 03 

CADEIRA FIXA MODELO 

SECRETÁRIA DE APROXIMAÇÃO 

 

Dimensões aproximada da Cadeira:  

Altura da cadeira: 830 mm 

Profundidade da cadeira: 525 mm 

Largura da cadeira: 440 mm 

Extensão vertical do encosto: 270 mm 

Largura do encosto: 365 mm 

Profundidade da superfície do assento: 395 

mm 

Largura do assento: 435 mm 

Altura do assento: 460 mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado Preto/Marrom 

Estrutura Preta 

Descritivo 

Encosto:  

- Encosto fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 
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polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por encaixe, auxiliando 

em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto na estrutura é feita 

com parafusos máquina fenda combinada, 

na bitola ¼” x 20 fpp e porcas de garra 

encravadas e rebitadas no plástico. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o nto na corrente 

sanguínea. 

- Espuma injetada anatomicamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 45 mm 

de espessura média no assento. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Assento com acabamento das bordas em 

perfil de PVC na cor preta, fixado na 

madeira por grampos com acabamento 

zincado, proporcionando melhor 

acabamento e estética, além de proteger a 

cadeira contra impactos. 

- A fixação do assento na estrutura é feita 

com parafusos  sextavados  Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp e porcas 

de garra encravada e rebitada na madeira. 

Estrutura: 
- Estrutura em arco trapezoidal formada 

por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 

com 22,22 mm de diâmetro e 1,06 mm  de 

espessura da parede, curvada à frio, 

executado e calibrado por máquina CNC. 

- Tubo de suporte do encosto em formato 

“L” fabricado em tubo de aço SAE 

1010/1020 oblongo 20 x 48  mm e 1,5 mm 

de espessura da parede curvada à frio. 

- Travessas de fixação do assento 

fabricadas  em chapa de aço SAE 1020 

com 3,00 mm de espessura. 

- A união do tubo de suporte do encosto e 

travessa de fixação do assento na estrutura 

da cadeira é feita por processo  de solda 
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tipo MIG em célula robotizada formando 

uma estrutura única para posterior 

montagem. 

- Assento fixo com inclinação fixa entre -

2º e -7º e furos com distância entre centro  

de 160 x 200 mm. 

- Sapatas e ponteiras em polipropileno 

copolímero injetado na cor preta. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem  tratamento de superfície através 

de banho nano cerâmico por spray, 

executado em linha automática,  

sem uso de produtos clorados  para 

desengraxe e com posterior tratamento de 

efluentes de acordo com as normas 

ambientais vigentes, proporcionando 

melhor proteção contra corrosão e 

excelente ancoragem da tinta, evitando 

assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-Eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 50 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Laudo Técnico emitido por Ergonomista, 

Médico do Trabalho ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 
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- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

05 144 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA COM 

APOIO BRAÇOS 

 

Dimensões Aproximada da cadeira:  

Altura da cadeira: 820 - 1015 mm 

Profundidade da cadeira: 690 mm 

Largura da cadeira: 690 mm 

Altura  do encosto: 370 mm 

Largura do encosto: 440 mm 

Profundidade da superfície do assento: 

420 mm 

Largura do assento: 460 mm 

Altura do assento: 430 - 545  mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado 

Preto/Marrom Estrutura Preta 

Descritivo 
Cadeira giratória secretária executiva com 

coluna à gás, mecanismo do tipo reclinador  

do encosto e apoia-braços; 

Encosto:  
- Encosto fabricado em  compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 

nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 
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resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 40 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por parafusos, 

auxiliando em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto no mecanismo é 

feita com parafusos setavados Grau 5SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp  e porcas e 

garra encravadas e rebitadas no plástico. 

- Possui regulagem onde posiciona o 

Apoio Lombar de maneira adequada para 

todos os Biotipos de Usuários. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura. Possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o estrangulamento 

na corrente sanguínea. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com mínimo 

de 45 mm de espessura média. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos com 

acabamento zincado. 

- Contra capa do assento injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por grampos com 

acabamento zincado, auxiliando em futuras 

manutenções. 

- A fixação do assento no mecanismo é 

feita com parafusos sextavados  Grau 5 

SAE J429 do tipo flangeado com trava 

mecânica na flange, na bitola ¼”x 20 fpp e 

porcas de garra encravadas e  rebitadas na 

madeira. 

Braço:  
- Apoia braços  com regulagem  de altura  

e corpo do braço em polipropileno 

copolímero injetado texturizado na cor 

preta , com alma fabricada em chapa de 
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aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 

6,35 mm de espessura, pintada, com 7 

posições de regulagem de altura feita por 

botão injetado em Poliamida 6, totalizando 

85 mm de curso. Chapa para fixação no 

assento com 2 furos oblongos, permitindo 

ajuste horizontal por parafuso com 

utilização de chave com curso de 25 mm 

em cada braço durante a montagem. 

- A fixação dos braços no assento é feita 

com parafusos  sextavados Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp, e porcas 

de garra encravadas e rebitadas na 

madeira. 

Mecanismo:  
- Mecanismo com sistema reclinador do 

encosto, de estrutura monobloco, soldado 

por processo MIG em célula robotizada, 

com assento fixo e com inclinação fixa 

com 3º de inclinação e 2 furações para 

fixação do assento com distância entre  

centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 

Suporte do encosto com regulagem de 

altura automática através de catraca, 

totalizando 80 mm de curso, recoberto por 

capa injetada em polipropileno 

copolímero. Inclinação do encosto de 20º  

de curso semi-circular acionado por 

alavanca, obtendo-se infinitas posições, 

com molas para o retorno automático do 

encosto, e ajuste automático na frenagem 

do reclinador. 

- Alavanca de acionamento do sistema 

reclinador do encosto possui duas formas 

de acionamento. Ao ser movimentada para 

cima a mesma possibilita uma regulagem 

fina do encosto enquanto a alavanca 

permanecer acionada pelo usuário. Ao ser 

movimentada para baixo a alavanca 

permanece acionada sem a ação do usuário 

e permite que o encosto fique em 

movimento livre até que o usuário puxe 

novamente a alavanca para a posição 

neutra onde a mesma irá frenar o 

mecanismo na posição desejada. 

- Acionamento da coluna gás feita por 

alavanca independente injetada em 

Poliacetal. 
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- O mecanismo possui peça plástica de 

acabamento e proteção das lâminas do 

reclinador em Polipropileno Copolímero 

injetado na cor preta. 

Coluna: 
- Coluna central desmontável fixada por 

encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm 

de diâmetro e 1,50 mm de espessura de 

parede, com rolamento axial de giro com 

esferas tratadas termicamente, arruelas de 

aço temperado de alta  resistência, bucha 

mancal de giro injetada em Poliacetal e 

recalibrada na montagem, sistema de 

regulagem de altura da cadeira com 

acionamento por mola à gás DIN 4550 

Classe 4 com 115 mm de curso nominal 

com tolerância de 5 mm para mais ou para 

menos quando medida montada, devido à 

compressão dos componentes. 

- Possui sistema de montagem na base  e 

no mecanismo por encaixe cone Morse. 

- Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola à gás feita por 

alavanca. 

- Capa telescópica injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, dividido em 3  partes encaixadas, 

usada para proteger a coluna. 

Base: 
- Base giratória desmontável com aranha 

de 5 hastes fabricada  com tubos de aço 

SAE 1008/1020 retangular 20 x 30 mm e 

1,50 mm de espessura de parede, soldadas 

em cone central fabricado em tubo aço 

SAE 1012 redondo com 57,15 mm de 

diâmetro e 2,25 mm de espessura de 

parede. Pino do rodízio fabricado  de barra 

de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 

mm de diâmetro soldado na extremidade 

da haste em furos do tipo flangeado, 

evitando que se soltem, coberta por polaina 

injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta com sistema  de encaixe plástico 

entre cone da aranha  e a coluna, apoiada 

sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm 

de diâmetro  em nylon com capa, esfera 

metálica inserida na estrutura, que facilita 

o giro, banda de rolagem em nylon para 
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uso em carpetes, tapetes e similares. 

- Montagem do rodízio na base é feito 

diretamente sobre o pino soldado na aranha 

sem utilização de buchas de adaptação. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem tratamento de superfície através 

de banho nanocerâmico por spray, 

executado em linha automática, sem uso de 

produtos clorados para desengraxe, e com 

posterior tratamento de efluentes, de 

acordo com as normas ambientais vigentes, 

proporcionando melhor proteção contra 

corrosão e excelente ancoragem da tinta, 

evitando assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 60 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 

- Certificado de Conformidade com a 

Norma ABNT NBR 13962:2018, emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; Esta Norma especifica as 

características físicas e dimensionais e 

classifica as cadeiras para escritório, bem 

como estabelece os métodos para a 
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determinação dimensional, da estabilidade, 

resistência, durabilidade de cadeiras de 

escritório, de qualquer material, excluindo-

se: cadeiras plásticas monobloco, assentos 

para espectadores, assentos plásticos para 

eventos esportivos e assentos múltiplos, 

pois possuem normas específicas. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

06 16 Unid. 
 

10% do 

item 05 

CADEIRA GIRATÓRIA MODELO 

SECRETÁRIA EXECUTIVA COM 

APOIO BRAÇOS 

 

Dimensões Aproximada da cadeira:  

Altura da cadeira: 820  - 1015 mm 

Profundidade da cadeira: 690 mm 

Largura da cadeira: 690 mm 

Altura  do encosto: 370 mm 

Largura do encosto: 440 mm 

Profundidade da superfície do assento: 

420 mm 

Largura do assento: 460 mm 

Altura do assento: 430 - 545  mm 

Cor(es):  Estofado Mesclado 

Preto/Marrom Estrutura Preta 

Descritivo 
Cadeira giratória secretária executiva com 

coluna à gás, mecanismo do tipo reclinador  

do encosto e apoia-braços; 

Encosto:  
- Encosto fabricado em  compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente no mínimo de 13 

mm de espessura, ou estrutura injetada em 

polipropileno copolímero estruturado com 
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nervuras, borda de  ancoragem da cola e 

canal para grampos. Possui curvatura 

anatômica no encosto de forma a permitir a 

acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 40 a 55 Kg/m³ com 40 mm 

de espessura média no encosto. 

- Revestimento do encosto em 

Polipropileno fixado por grampos 

acabamento zincado. 

- Contra capa do encosto injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por parafusos, 

auxiliando em futuras manutenções. 

- A fixação do encosto no mecanismo é 

feita com parafusos setavados Grau 5SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp  e porcas e 

garra encravadas e rebitadas no plástico. 

- Possui regulagem onde posiciona o 

Apoio Lombar de maneira adequada para 

todos os Biotipos de Usuários. 

Assento: 
- Assento fabricado em compensado 

multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com 13 m de 

espessura. Possui curvatura na parte frontal 

do assento para evitar o estrangulamento 

na corrente sanguínea. 

- Espuma injetada automaticamente em 

poliuretano flexível microcelular de alta 

resistência, isento de CFC, com densidade 

controlada de 45 a 55 Kg/m³ com mínimo 

de 45 mm de espessura média. 

- Revestimento do assento em 

Polipropileno fixado por grampos com 

acabamento zincado. 

- Contra capa do assento injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, montada por grampos com 

acabamento zincado, auxiliando em futuras 

manutenções. 

- A fixação do assento no mecanismo é 

feita com parafusos sextavados  Grau 5 

SAE J429 do tipo flangeado com trava 

mecânica na flange, na bitola ¼”x 20 fpp e 
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porcas de garra encravadas e  rebitadas na 

madeira. 

Braço:  
- Apoia braços  com regulagem  de altura  

e corpo do braço em polipropileno 

copolímero injetado texturizado na cor 

preta , com alma fabricada em chapa de 

aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 

6,35 mm de espessura, pintada, com 7 

posições de regulagem de altura feita por 

botão injetado em Poliamida 6, totalizando 

85 mm de curso. Chapa para fixação no 

assento com 2 furos oblongos, permitindo 

ajuste horizontal por parafuso com 

utilização de chave com curso de 25 mm 

em cada braço durante a montagem. 

- A fixação dos braços no assento é feita 

com parafusos  sextavados Grau 5 SAE 

J429 do tipo flangeado com trava mecânica 

no flange, na bitola ¼” x 20 fpp, e porcas 

de garra encravadas e rebitadas na 

madeira. 

Mecanismo:  
- Mecanismo com sistema reclinador do 

encosto, de estrutura monobloco, soldado 

por processo MIG em célula robotizada, 

com assento fixo e com inclinação fixa 

com 3º de inclinação e 2 furações para 

fixação do assento com distância entre  

centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. 

Suporte do encosto com regulagem de 

altura automática através de catraca, 

totalizando 80 mm de curso, recoberto por 

capa injetada em polipropileno 

copolímero. Inclinação do encosto de 20º  

de curso semi-circular acionado por 

alavanca, obtendo-se infinitas posições, 

com molas para o retorno automático do 

encosto, e ajuste automático na frenagem 

do reclinador. 

- Alavanca de acionamento do sistema 

reclinador do encosto possui duas formas 

de acionamento. Ao ser movimentada para 

cima a mesma possibilita uma regulagem 

fina do encosto enquanto a alavanca 

permanecer acionada pelo usuário. Ao ser 

movimentada para baixo a alavanca 

permanece acionada sem a ação do usuário 

e permite que o encosto fique em 
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movimento livre até que o usuário puxe 

novamente a alavanca para a posição 

neutra onde a mesma irá frenar o 

mecanismo na posição desejada. 

- Acionamento da coluna gás feita por 

alavanca independente injetada em 

Poliacetal. 

- O mecanismo possui peça plástica de 

acabamento e proteção das lâminas do 

reclinador em Polipropileno Copolímero 

injetado na cor preta. 

Coluna: 
- Coluna central desmontável fixada por 

encaixe cônico fabricada em tubo de aço 

SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm 

de diâmetro e 1,50 mm de espessura de 

parede, com rolamento axial de giro com 

esferas tratadas termicamente, arruelas de 

aço temperado de alta  resistência, bucha 

mancal de giro injetada em Poliacetal e 

recalibrada na montagem, sistema de 

regulagem de altura da cadeira com 

acionamento por mola à gás DIN 4550 

Classe 4 com 115 mm de curso nominal 

com tolerância de 5 mm para mais ou para 

menos quando medida montada, devido à 

compressão dos componentes. 

- Possui sistema de montagem na base  e 

no mecanismo por encaixe cone Morse. 

- Sistema de regulagem de altura da 

cadeira por coluna de mola à gás feita por 

alavanca. 

- Capa telescópica injetada em 

polipropileno copolímero texturizado na 

cor preta, dividido em 3  partes encaixadas, 

usada para proteger a coluna. 

Base: 
- Base giratória desmontável com aranha 

de 5 hastes fabricada  com tubos de aço 

SAE 1008/1020 retangular 20 x 30 mm e 

1,50 mm de espessura de parede, soldadas 

em cone central fabricado em tubo aço 

SAE 1012 redondo com 57,15 mm de 

diâmetro e 2,25 mm de espessura de 

parede. Pino do rodízio fabricado  de barra 

de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 

mm de diâmetro soldado na extremidade 

da haste em furos do tipo flangeado, 

evitando que se soltem, coberta por polaina 
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injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta com sistema  de encaixe plástico 

entre cone da aranha  e a coluna, apoiada 

sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm 

de diâmetro  em nylon com capa, esfera 

metálica inserida na estrutura, que facilita 

o giro, banda de rolagem em nylon para 

uso em carpetes, tapetes e similares. 

- Montagem do rodízio na base é feito 

diretamente sobre o pino soldado na aranha 

sem utilização de buchas de adaptação. 

Acabamento: 
- Os componentes metálicos pintados 

possuem tratamento de superfície através 

de banho nanocerâmico por spray, 

executado em linha automática, sem uso de 

produtos clorados para desengraxe, e com 

posterior tratamento de efluentes, de 

acordo com as normas ambientais vigentes, 

proporcionando melhor proteção contra 

corrosão e excelente ancoragem da tinta, 

evitando assim o descolamento da mesma. 

- A tinta utilizada para a pintura é em pó, 

do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, 

atendendo norma Européia RoHS, isenta 

de metais pesados, na cor preto liso semi 

brilho, com camada mínima de 60 microns. 

Todas as peças são curadas em estufa com 

esteira de movimentação contínua à 

temperatura de 200ºC. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Documentos para apresentar junto com 

a proposta:  
- Segurança do Trabalho, conforme Norma 

Regulamentadora NR 17, indicando quais 

requisitos  da Norma o Produto atende. 

Deve possuir também a Documentação 

comprobatória e respectiva assinatura do 

profissional responsável pela Análise 

Técnica e emissão do Documento 

supracitado; 
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- Certificado de Conformidade com a 

Norma ABNT NBR 13962:2018, emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; Esta Norma especifica as 

características físicas e dimensionais e 

classifica as cadeiras para escritório, bem 

como estabelece os métodos para a 

determinação dimensional, da estabilidade, 

resistência, durabilidade de cadeiras de 

escritório, de qualquer material, excluindo-

se: cadeiras plásticas monobloco, assentos 

para espectadores, assentos plásticos para 

eventos esportivos e assentos múltiplos, 

pois possuem normas específicas. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade  com a Norma ABNT NBR 

8537/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação da Densidade. 

- Relatório de Ensaio e/ou Laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

9178/2015 - Espuma flexível de 

poliuretano - Determinação das 

Características de Queima; 

- Relatório de Ensaio e/ou laudo de 

Conformidade com a Norma ABNT NBR 

10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película 

Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido 

por laboratório acreditado pelo 

INMETRO; 

07 2.700 Unid.  

 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO  
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

29x58mm em chapa 16 (1,5mm). Pés em 

tubo de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior, dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor azul, fixadas 

à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80 mm, comprimento 12 

mm. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 

  



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

livros ( 503 x 304 mm) em polipropileno 

injetado na cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. 

Tampo em ABS com medidas mínimas de 

(600 x 450 mm) texturizado 4 mm de 

espessura, superfície plana, bordas laterais 

em alto brilho (abas que envolvem a 

estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura mínima da mesa: 

760 mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras, sapatas e espaçadores do 

assento, em polipropileno copolímero 

virgem, injetados na cor azul, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Assento 

com medidas mínimas de ( 400  x 400 

mm) e encosto medidas mínimas ( 396 x 

198 mm) em polipropileno injetados, 

anatômicos, cor azul. Altura do assento ao 

chão na medida mínima de 460 mm. 

08 300 Unid. 

 

10% do 

item 07 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO  
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

29x58mm em chapa 16 (1,5mm). Pés em 

tubo de aço 38mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior, dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor azul, fixadas 

à estrutura através de rebites de repuxo 

diâmetro de 4,80 mm, comprimento 12 

mm. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Porta 
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livros ( 503 x 304 mm) em polipropileno 

injetado na cor cinza, fixado à estrutura 

longitudinal através de rebites de repuxo. 

Tampo em ABS com medidas mínimas de 

(600 x 450 mm) texturizado 4 mm de 

espessura, superfície plana, bordas laterais 

em alto brilho (abas que envolvem a 

estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura mínima da mesa: 

760 mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 

20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). 

Ponteiras, sapatas e espaçadores do 

assento, em polipropileno copolímero 

virgem, injetados na cor azul, fixadas à 

estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Proteção da superfície com 

tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó, 

híbrida e eletrostática cor cinza. Assento 

com medidas mínimas de (400 x 400 mm) 

e encosto medidas mínimas (396 x 198 

mm) em polipropileno injetados, 

anatômicos, cor azul. Altura do assento ao 

chão na medida mínima de 460 mm. 

09 540 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL 
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira para crianças de 5 a 7 anos:  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

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

tubo de aço 38 mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor vermelho, 

fixadas à estrutura através de rebites de 

repuxo diâmetro de 4,80 mm, 

comprimento 12 mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e desengraxante. Pintura em 

epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 
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Porta livros (503 x 304 mm) em 

polipropileno injetado na cor cinza, fixado 

à estrutura longitudinal através de rebites 

de repuxo. Tampo em ABS com medidas 

mínimas de  (600 x 450 mm) texturizado 4 

mm de espessura, superfície plana, bordas 

laterais em alto brilho (abas que envolvem 

a estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura da mesa: 640 

mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 

mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras, 

sapatas e espaçadores do assento, em 

polipropileno copolímero virgem, injetados 

na cor vermelho, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e desengraxante. 

Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática 

cor cinza. Assento com medidas mínimas 

de (400 x 350 mm) e encosto com medidas 

mínimas de (396 x 198 mm) em 

polipropileno injetados, anatômicos, cor 

vermelho. Altura do assento ao chão na 

medida mínima de 380 mm. 

10 60 Unid. 
 

10% do 

item 09 

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL 
Conjunto escolar composto de carteira e 

cadeira para crianças de 5 a 7 anos:  

Carteira: Laterais e travessa de 

sustentação do porta livros em tubo de aço 

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

tubo de aço 38 mm (1 ½”) em chapa 16 

(1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20 x 

20 (parede 1,50 mm) para reforço de sua 

parte superior dando assim maior 

resistência à superfície do tampo. 

Fechamento com ponteiras e sapatas em 

polipropileno injetadas na cor vermelho, 

fixadas à estrutura através de rebites de 

repuxo diâmetro de 4,80 mm, 

comprimento 12 mm. Proteção da 

superfície com tratamento especial 

anticorrosivo e desengraxante. Pintura em 

epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. 
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Porta livros (503 x 304 mm) em 

polipropileno injetado na cor cinza, fixado 

à estrutura longitudinal através de rebites 

de repuxo. Tampo em ABS com medidas 

mínimas de  (600 x 450 mm) texturizado 4 

mm de espessura, superfície plana, bordas 

laterais em alto brilho (abas que envolvem 

a estrutura nas dimensões de 45 mm de 

altura no lado posterior do tampo com 

redução para 21 mm na parte do contato 

com o usuário) com friso para maior 

resistência, nervuras transversais e 

longitudinais para reforço à tração na parte 

inferior do tampo. Altura da mesa: 640 

mm.  

Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 

mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras, 

sapatas e espaçadores do assento, em 

polipropileno copolímero virgem, injetados 

na cor vermelho, fixadas à estrutura 

através de encaixe e pino expansor. 

Proteção da superfície com tratamento 

especial anticorrosivo e desengraxante. 

Pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática 

cor cinza. Assento com medidas mínimas 

de ( 400 x 350 mm) e encosto com 

medidas mínimas de (396 x 198 mm) em 

polipropileno injetados, anatômicos, cor 

vermelho. Altura do assento ao chão na 

medida mínima de 380 mm. 

11 180 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

ESTANTE DE AÇO 06 

PRATELEIRAS E REFOÇO 

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 1980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 06 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 90 
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Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 

para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Reforço: reforço em X no fundo da 

estante. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 

¼ x ½ . 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

12 20 Unid. 
 

10% do 

item 11 

ESTANTE DE AÇO 06 

PRATELEIRAS E REFOÇO 

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 1980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 06 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 90 

Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 
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para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Reforço: reforço em X no fundo da 

estante. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 

¼ x ½ . 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

13 65 Unid. ESTANTE DE AÇO 08 

PRATELEIRAS  

L x P x A 

920 mm x 420 mm x 2980 mm 

Cor Cinza 

Descritivo 
Estante em aço carbono com 08 prateleiras 

e reforço. Tratamento de superfície com 

fosfato de zinco, pintura a pó, com camada 

de 60 micra, em tinta híbrida 

(epóxi/poliéster)e processo de cura em 

estufa com temperatura de 200ºC. 

Montada. Estrutura estável, montagem 

paralela e esquadrejada. 

Prateleiras: prateleiras em chapas de aço 

SAE 1008, bitola 22, espessura 0,75 mm. 

Com dobra dupla na largura e dobra tripla 

no comprimento para maior resistẽncia. 

Capacidade de sustentação de carga de 80 

Kg distribuidamente. Reforço em ômega 

soldado na parte inferior de cada prateleira 

em chapa de aço, bitola 24, espessura 0,60 

mm. 

Coluna: Com abas iguais e furação em 

ambas as faces com passos  a cada 50 mm, 

para proporcionar maior aproveitamento de 

armazenagem. Perfil L de 35 mm x 35 mm 

em chapa de aço bitola 14, espessura 1,90 

mm. 

Montagem: Fixação das prateleiras às 

colunas por parafusos sextavados zincados 
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5/16 x 5/16. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

14 80 Unid. GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 

L x P x A 

380mm x 420mm x 380mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Gaveteiro avulso fixo para mesa de 

trabalho com 03 gavetas. 

Caixaria:  
- Confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC  

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas internas: 
- Confeccionadas em MDP, de 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado com bordas em PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de gaveta: 
Confeccionada em MDP, de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Maple. 

Sistema de fixação:  
Utiliza cavilhas, buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: 
De abertura total em todas as gavetas, 

utilizando na sua confecção chapas 

dobradas de 1,2 mm de espessura no 

componente que é fixado junto a caixaria e 

no componente deslizante e chapa de 0,9 

mm fixada junto a gaveta. Cor: Branca 

Puxadores: 
03 puxadores em poliestireno, na cor 
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cromado fosco, com entre furos de 28 mm, 

com 02 dobras 90º totalizando altura de 25 

mm e largura total de 142 mm. 

Fechadura: 

01 fechadura com travamento simultâneo 

das 03 gavetas, com 02 chaves dobráveis e 

com o mesmo segredo.  

Fixação:  
Na parte inferior do tampo da mesa, é 

realizado por parafusos com cabeça 

flangeada de 5,0 mm de ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante 

15 100 Unid. MESA DE TRABALHO I 

L x P x A 

1500mm x 680mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDF de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampa é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada  a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestileno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 
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Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo.Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo e 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão ser submetidas a um pré-

tratamento por nano cerâmica (base de 

zircônio) e tinta eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa 

a 200ºC. Acabamento com sapatas em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

16 55 Unid. MESA DE TRABALHO III 

L x P x A 

1200mm x 680mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDF de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 
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todo o contorno da tampa é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada  a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestileno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo.Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo e 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão ser submetidas a um pré-

tratamento por nano cerâmica (base de 

zircônio) e tinta eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa 

a 200ºC. Acabamento com sapatas em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 
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máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

17 194 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

 

ARMÁRIO 2 PORTAS COM CHAVE 

L x P x A 

900mm x 420mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 25 

mm de espessura, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

contornam o tampo em PVC de 2,0 m de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 18 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 

110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco, com entre 
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furos de 128 mm, com 02 dobras 90º 

totalizando altura de 25 mm e largura total 

de 142 mm e travamento da porta por uma 

única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante. 

18 21 Unid. 
 

 

 10% do 

item 17 

ARMÁRIO 2 PORTAS COM CHAVE 

L x P x A 

900mm x 420mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 25 

mm de espessura, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

contornam o tampo em PVC de 2,0 m de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 
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melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 18 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 

110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco, com entre 

furos de 128 mm, com 02 dobras 90º 

totalizando altura de 25 mm e largura total 

de 142 mm e travamento da porta por uma 

única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

19 45 Unid. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - 

TIPO V 

Composição: 
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L x P x A: 
01 MESA DE TRABALHO: 1500 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 MESA DE TRABALHO: 1200 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 CONEXÃO PARA MESA 90º: 680 

mm X 680 mm X 740 mm 

01 GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: 380 

mm X 420 mm X 380 mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDP  de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampo é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestireno 

injetado de alto impacto 

Painel Frontal:  Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm  de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos:  Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 m com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 
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de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão  ser submetidas a um pré 

tratamento  por nano cerâmica (base de 

zircônio) e pintura eletrostática em tinta 

epóxi em pó texturizada, polimerizada em 

estufa a 200ºC. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, 

cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Conexão 90º: Conexão arredondada, 

avulsa. Produzida em painel de MDP 

revestido com laminado melamínico de 

alta pressão. As bordas aparentes com 

acabamento em fita de borda em PVC 

extrudado com 2,0 mm de espessura, 

colada por temo adesivo Hot Melt a 

220ºC.Estruturas metálicas com tratamento 

de superfície com fosfato de zinco, pintura 

a pó, com camada de 60 micra, em tinta 

híbrida (epóxi/poliéster), cor preto, liso, 

semi brilho e processo de cura em estufa 

com temperatura de 200ºC. Montagem 

paralela e esquadrejada. 

Estrutura da Conexão: Pé em forma de 

coluna em tubo de aço industrial, diâmetro 

de 03” e parede com no mínimo 1,5 mm de 

espessura. Na extremidade superior, 

soldadas no mínimo 03 altas para fixação 

com parafusos ao tampo. Na base inferior 

chapa soldada contendo pé nivelador com 

regulagem de altura sextavado, em base 

sextavada de no mínimo 30 mm em 

polipropileno na cor preta, injetado sobre 

parafuso galvanizado. 

Painel:  Painel único com espessura 

mínima de 25 mm, face superior cru com 

revestimento texturizado na cor Maple, 

acabamento das bordas superior e inferior 

em perfil postforming maciço em 180º na 

cor do móvel. Face inferior em melamínico 

de baixa pressão na cor Maple.Fita de 

borda na cor Maple. Borda inferior 

medindo no mínimo 90 mm. Acompanham 

4 chapas metálicas para 04 parafusos cada, 

medindo aproximadamente 60 mm X 60 

mm para fixação às mesas. 

Gaveteiro fixo 3 gavetas: Gaveteiro 

avulso fixo para mesa de trabalho com 03 

gavetas. 
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Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas Internas: Confeccionadas em 

MDP , de 18 mm de espessura, revestido 

em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

com bordas em PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de Gaveta: Confeccionada em 

MDP, de 18 mm de espessura, revestida  

em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC  de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema Hot melt. Cor: Maple. 

Sistema de Fixação: Utiliza cavilhas, 

buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: De abertura total em todas as 

gavetas, utilizando na sua confecção 

chapas dobradas de 1,2 mm de espessura 

no componente que é fixado junto a 

caixaria e no componente que é fixado 

junto a caixaria e no componente 

deslizante e chapa de 0,9 mm fixada junto 

a gaveta. Cor: Branca. 

Puxadores: 03 puxadores em poliestireno, 

na cor cromado fosco, com entre furos de 

128 mm, com 02 dobras 90º totalizando 

altura de 25 mm e largura total de 142mm. 

Fechadura: 01 fechadura com travamento 

simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves 

dobráveis e com o mesmo segredo. 

Fixação: na parte inferior do tampo da 

mesa, é realizado por parafusos com 

cabeça flangeada de 5,0 mm ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir  da 

emissão da Nota Fiscal.  

Reparos/consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do imóvel. 
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Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

20 50 Unid. ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L - 

TIPO VI 

Composição: 

L x P x A: 
01 MESA DE TRABALHO: 1200 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 MESA DE TRABALHO: 1100 mm X 

680 mm X 740 mm 

01 CONEXÃO PARA MESA 90º: 680 

mm X 680 mm X 740 mm 

01 GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS: 380 

mm X 420 mm X 380 mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo 
Tampo: Constituído em MDP  de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno da tampo é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

mm. Dotado com 01 passa caba de 

diâmetro de 60 mm em poliestireno 

injetado de alto impacto. 

Painel Frontal:  Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces. Bordas horizontais 

com acabamento em fita de PVC de 0,7 

mm  de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 

rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo  de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 
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em chapa de aço 0,6 m com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. Todas as partes metálicas 

deverão  ser submetidas a um pré 

tratamento  por nano cerâmica (base de 

zircônio) e pintura eletrostática em tinta 

epóxi em pó texturizada, polimerizada em 

estufa a 200ºC. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, 

cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. 

Conexão 90º: Conexão arredondada, 

avulsa. Produzida em painel de MDP 

revestido com laminado melamínico de 

alta pressão. As bordas aparentes com 

acabamento em fita de borda em PVC 

extrudado com 2,0 mm de espessura, 

colada por temo adesivo Hot Melt a 

220ºC.Estruturas metálicas com tratamento 

de superfície com fosfato de zinco, pintura 

a pó, com camada de 60 micra, em tinta 

híbrida (epóxi/poliéster), cor preto, liso, 

semi brilho e processo de cura em estufa 

com temperatura de 200ºC. Montagem 

paralela e esquadrejada. 

Estrutura da Conexão: Pé em forma de 

coluna em tubo de aço industrial, diâmetro 

de 03” e parede com no mínimo 1,5 mm de 

espessura. Na extremidade superior, 

soldadas no mínimo 03 altas para fixação 

com parafusos ao tampo. Na base inferior 

chapa soldada contendo pé nivelador com 

regulagem de altura sextavado, em base 

sextavada de no mínimo 30 mm em 

polipropileno na cor preta, injetado sobre 

parafuso galvanizado. 

Painel:  Painel único com espessura 

mínima de 25 mm, face superior cru com 

revestimento texturizado na cor Maple, 

acabamento das bordas superior e inferior 

em perfil postforming maciço em 180º na 

cor do móvel. Face inferior em melamínico 

de baixa pressão na cor Maple.Fita de 

borda na cor Maple. Borda inferior 

medindo no mínimo 90 mm. Acompanham 
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4 chapas metálicas para 04 parafusos cada, 

medindo aproximadamente 60 mm X 60 

mm para fixação às mesas. 

Gaveteiro fixo 3 gavetas: Gaveteiro 

avulso fixo para mesa de trabalho com 03 

gavetas. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 18 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,7 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas Internas: Confeccionadas em 

MDP , de 18 mm de espessura, revestido 

em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

com bordas em PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de Gaveta: Confeccionada em 

MDP, de 18 mm de espessura, revestida  

em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC  de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema Hot melt. Cor: Maple. 

Sistema de Fixação: Utiliza cavilhas, 

buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: De abertura total em todas as 

gavetas, utilizando na sua confecção 

chapas dobradas de 1,2 mm de espessura 

no componente que é fixado junto a 

caixaria e no componente que é fixado 

junto a caixaria e no componente 

deslizante e chapa de 0,9 mm fixada junto 

a gaveta. Cor: Branca. 

Puxadores: 03 puxadores em poliestireno, 

na cor cromado fosco, com entre furos de 

128 mm, com 02 dobras 90º totalizando 

altura de 25 mm e largura total de 142mm. 

Fechadura: 01 fechadura com travamento 

simultâneo das 03 gavetas, com 02 chaves 

dobráveis e com o mesmo segredo. 

Fixação: na parte inferior do tampo da 

mesa, é realizado por parafusos com 

cabeça flangeada de 5,0 mm ∅ x 35 mm de 

comprimento. 

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir  da 

emissão da Nota Fiscal.  
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Reparos/consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do imóvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

21 60 Unid. CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

INFANTIL COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 600 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, em cores suaves (azul, rosa 

verde, amarelo), acabamento de superfície 

texturizado e encabeçamento de fita de 

bordo em PVC branco. Acabamento da 

face inferior em laminado melamínico 

branco brilhante. A fixação do tampo com 

parafusos auto-atarrachantes. A estrutura 

em aço com pintura eletrostática com tinta 

epóxi, na cor branca ou preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor 

branca ou preta, fixado à estrutura através 

de encaixe. 

Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo  2000 x 350 

altura 320 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. O tampo 

confeccionado em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura em cores suaves (azul, 

rosa, verde, amarelo), acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC branco. A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

branca ou preta fosca, polimerizada em 

estufa. Ponteiras de acabamento em 

polipropileno na cor branca ou preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 
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22 54 Unid. 
 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

ADULTO COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 750 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, na cor ovo, acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC preto. Fixação do 

tampo com parafusos auto-atarrachantes. A 

estrutura em aço com pintura eletrostática 

com tinta epóxi, na cor preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 

acabamento em polipropileno na cor preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo  2000 x 350 

altura 340 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. Os tampos 

confeccionados em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura na cor ovo, acabamento 

de superfície texturizado e encabeçamento 

de fita de bordo em PVC preto.  A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

preta fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno 

na cor preta, fixado à estrutura através de 

encaixe. 

  

23 06 Unid. 
 

10% do 

item 22 

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 

ADULTO COMPOSTO DE UMA 

MESA E DOIS BANCOS: 
Mesa: retangular monobloco, com bordas 

arredondadas, medindo (2000 x 700 mm 

altura 750 mm) em MDF de no mínimo 15 

mm de espessura revestido com laminado 

melamínico de no mínimo 0,6 mm de 

espessura, na cor ovo, acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC preto. Fixação do 

tampo com parafusos auto-atarrachantes. A 

estrutura em aço com pintura eletrostática 

com tinta epóxi, na cor preta fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de 
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acabamento em polipropileno na cor preta, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

Bancos: retangulares monobloco, com 

bordas arredondadas, medindo 2000 x 350 

altura 340 mm, estruturas retangulares em 

aço 50 x 30 mm parede 1,2. Os tampos 

confeccionados em MDF de no mínimo 15 

mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico de no mínimo 0,6 

mm de espessura na cor ovo, acabamento 

de superfície texturizado e encabeçamento 

de fita de bordo em PVC preto.  A fixação 

do tampo por meio de parafusos auto-

atarrachantes. A estrutura em aço com 

pintura eletrostática com tinta epóxi, na cor 

preta fosca, polimerizada em estufa. 

Ponteiras de acabamento em polipropileno 

na cor preta, fixado à estrutura através de 

encaixe. 

24 81 Unid. 
 

 

Disputa 

Ampla 

CONJUNTO INFANTIL 1 MESA COM 

4 CADEIRAS  
Conjunto coletivo para crianças com altura 

compreendida entre 0,93 e 1,16 m, 

composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Mesa com tampo em MDF, revestido na 

face superior em laminado melamínico, e 

na face inferior em laminado melamínico 

de baixa pressão (BP), montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

Cadeira empilhável com assento e encosto 

em polipropileno injetado anatômico 

moldado, montados sobre estrutura tubular 

de aço. 

Dimensões e Tolerância da mesa 
Largura: 800 mm; 

Profundidade: 800 mm; 

Altura: 460 mm; 

Espessura: 25,8 mm;  

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade e +/- 1 mm para espessura 

Características da mesa 
Tampo em MDF, com espessura de 25 

mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados 

. Revestimento na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão -

BP, na cor branca Topos encabeçados com 
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fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de 

polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície 

texturizado, na cor laranja, coladas com 

adesivo "Hot Melting 

Estrutura da mesa composta de:- Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção 

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

chapa 16 (1,5 mm);- Travessas em tubo de 

aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20 x 40 mm, em 

chapa 16 (1,5 mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, 

diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , 

cabeça chata, fenda simples. Sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor laranja , 

fixadas à estrutura através de encaixe. Nas 

partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso .Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na 

cor cinza. 

Dimensões e tolerâncias da cadeira 
Largura do assento: 340 mm; 

Profundidade do assento: 260 mm; 

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

Largura do encosto: 350 mm; 

Altura do encosto: 155 mm; 

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

Altura do assento ao chão: 260mm 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1 mm para espessura e 

+/- 10 mm para altura do assento ao chão. 

Características da cadeira 
Assento e encosto em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor laranja.  

Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 
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diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja , fixadas 

à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. Nas partes metálicas deve ser 

aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara 

de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima 40 micrometros, 

na cor cinza. 

25 09 Unid. 
 

 

10% do 

item 24 

CONJUNTO INFANTIL 1 MESA COM 

4 CADEIRAS  
Conjunto coletivo para crianças com altura 

compreendida entre 0,93 e 1,16 m, 

composto de uma mesa e quatro cadeiras. 

Mesa com tampo em MDF, revestido na 

face superior em laminado melamínico, e 

na face inferior em laminado melamínico 

de baixa pressão (BP), montado sobre 

estrutura tubular de aço. 

Cadeira empilhável com assento e encosto 

em polipropileno injetado anatômico 

moldado, montados sobre estrutura tubular 

de aço. 

Dimensões e Tolerância da mesa 
Largura: 800 mm; 

Profundidade: 800 mm; 

Altura: 460 mm; 

Espessura: 25,8 mm;  

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade e +/- 1 mm para espessura 

Características da mesa 
Tampo em MDF, com espessura de 25 

mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 

mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados 

. Revestimento na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão -

BP, na cor branca Topos encabeçados com 

fita de bordo termoplástica extrudada, 

confeccionada em PVC (cloreto de 

polivinila); PP (polipropileno) ou PE 

(polietileno), com "primer" na face de 

colagem, acabamento de superfície 

  



   P G M 
 

______________________________ 
Visto/ Aprovado 

Procurador do Município 

                             ESTADO DE SANTA CATARINA 

                             MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

 
 

Pregão Eletrônico 21/2021  

  

 
 

texturizado, na cor laranja, coladas com 

adesivo "Hot Melting 

Estrutura da mesa composta de:- Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção 

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

chapa 16 (1,5 mm);- Travessas em tubo de 

aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção retangular de 20 x 40 mm, em 

chapa 16 (1,5 mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 

parafusos rosca máquina polegada, 

diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , 

cabeça chata, fenda simples. Sapatas em 

polipropileno copolímero virgem, isento de 

cargas minerais, injetadas na cor laranja , 

fixadas à estrutura através de encaixe. Nas 

partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento anti-ferruginoso .Pintura dos 

elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na 

cor cinza. 

Dimensões e tolerâncias da cadeira 
Largura do assento: 340 mm; 

Profundidade do assento: 260 mm; 

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

Largura do encosto: 350 mm; 

Altura do encosto: 155 mm; 

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

Altura do assento ao chão: 260mm 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 

profundidade, +/- 1 mm para espessura e 

+/- 10 mm para altura do assento ao chão. 

Características da cadeira 
Assento e encosto em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados na cor laranja.  

Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à 

estrutura através de rebites de “repuxo”, 

diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor laranja , fixadas 

à estrutura através de encaixe e pino 
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expansor. Nas partes metálicas deve ser 

aplicado tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara 

de névoa salina de no mínimo 300 horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima 40 micrometros, 

na cor cinza. 

26 30 Unid. ARMÁRIO BAIXO  2 PORTAS COM 

CHAVE 

L x P x A 

805mm x 725mm x 4200mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Confeccionado em MDP de 15 

mm de espessura, revestido em laminado 

melamínico de baixa pressão(BP) 

texturizado em ambas as faces, bordas que 

contornam o tampo em PVC de 0,45 mm 

de espessura, colada a quente pelo sistema 

hot-melt com fundo em T-HDF 3 mm. 

Caixaria: Confeccionada em MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt. Sistema e 

fixação utilizando cavilhas, buchas 

plásticas e minifix. 

Prateleiras Internas:  01 prateleira 

confeccionada em MDP de 18 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP) 

texturizado em ambas as faces, com bordas 

em PVC de 0,7 mm de espessura, colada a 

quente pelo sistema hot-melt, apoiadas por 

meio de cunha plástica contendo tambor 

minifix no interior, para aperto de minifix 

fixado junto à lateral do armário e suporte 

prateleira em aço, com opção de 03 tipos 

de altura para cada prateleira. 

Portas: 02 portas confeccionadas em MDP 

de 15 mm de espessura, revestida em 

laminado melamínico de baixa pressão 

(BP) texturizado em ambas as faces, com 

bordas em PVC de 0,7 mm de espessura, 

colada a quente pelo sistema hot-melt. 

Dobradiças baixas de abertura da porta em 
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110º. 

Puxadores: Em poliestireno e 

revestimento cromado fosco e travamento 

da porta por uma única fechadura. 

Sapatas: Sapatas reguláveis fixadas na 

base por meio de bucha metálica. 

Rodapé: Rodapé metálico em aço, 

formado por 04 tubos com seção de 20 X 

20, soldados através de solda MIG, 

contendo 04 sapatas niveladoras. Recebe 

banho de água e fósforo para aplicar 

acabamento com pintura eletrostática em 

tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200ºC. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

27 5 Unid. MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 

06 LUGARES 

L x P x A 

1900mm x 900mm x 740mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
Tampo: Constituído em MDP de 25 mm 

de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, borda que acompanha 

todo o contorno do tampo é de PVC de 3,0 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt, com raio mínimo de 2,5 

m. 

Painéis frontais: Em madeira MDP de 15 

mm de espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as face. Bordas horizontais com 

acabamento em fita de PVC de 0,7 mm de 

espessura, colada a quente pelo sistema 

Hot Melt. Painel frontal fixado às 

estruturas laterais da mesa através de 
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rebites de repuxo de aço, parafusos de aço 

e buchas metálicas. 

Pés metálicos: Cuja composição se divide 

em pata, coluna, tampa interna e suporte 

do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 2,0 mm produzida pelo 

processo de estampo, garantindo em laudo 

teste de névoa salina contra corrosão de 

600 horas e coluna em chapa de aço com 

espessura de 0,9 mm, produzida pelo 

processo de estampo, em forma de meia 

cana, unidas pelo processo de solda MIG. 

Na coluna deverá haver uma tampa de 

fixação produzida por processo de dobra 

em chapa de aço 0,6 mm com sistema de 

fixação com suporte de cremalheiras e 

fixação na coluna. Suporte do tampo 

fabricado em chapa de aço com espessura 

de 2,0 mm, produzido pelo processo de 

estampo, fixado junto a Coluna por meio 

de solda MIG. 

Todas as partes metálicas deverão ser 

submetidas a um pré tratamento por nano 

cerâmica (base de zircônio) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó 

texturizada, polimerizada em estufa a 200 

ºC. Acabamento com sapatas ajustáveis em 

PVC rígido com diâmetro de 50 mm, cuja 

função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Garantia: mínima de 12 (doze) meses  

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso  de 

consertos necessários, durante o período de 

garantia, deverá ser realizado em no 

máximo 72 (setenta e duas) horas 

consecutivas, contadas a partir da 

notificação do problema, no próprio local 

do móvel. 

Montagem e instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados  nos 

locais a serem designados pela contratante. 

28 20 Unid. GAVETEIRO 4 GAVETAS COM 

RODAS 

L x P x A 

467mm x 685mm x 420mm 

Cores: Tabaco/Maple ( ou similar) 

Descritivo: 
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Gaveteiro volante com 4 gavetas. 

Caixaria:  
- Confeccionada em MDP de 15 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC  

de 0,45 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Tabaco. 

Gavetas internas: 
- Confeccionadas em MDP, de 15 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado com bordas em PVC de 0,45 

mm de espessura, colada a quente pelo 

sistema Hot Melt. Cor: Branca. 

Frente de gaveta: 
Confeccionada em MDP, de 15 mm de 

espessura, revestida em laminado 

melamínico de baixa pressão texturizado 

em ambas as faces, com bordas em PVC 

de 0,45 mm de espessura, colada a quente 

pelo sistema Hot Melt. Cor: Maple. 

Sistema de fixação:  
Utiliza cavilhas, buchas plásticas e minifix. 

Deslizantes: 
De abertura total em todas as gavetas, 

utilizando na sua confecção chapas 

dobradas de 1,2 mm de espessura no 

componente que é fixado junto a caixaria e 

no componente deslizante e chapa de 0,9 

mm fixada junto a gaveta. Cor: Branca 

Puxadores: 
Puxadores em poliestireno, na cor cromado 

fosco, com entre furos de 28 mm, com 02 

dobras 90º totalizando altura de 25 mm e 

largura total de 142 mm. 

Fechadura: 

01 fechadura com travamento simultâneo 

das 04 gavetas, com 02 chaves dobráveis e 

com o mesmo segredo.  

Garantia: Mínima de 12 (doze) meses 

contra defeitos de fabricação, a partir da 

emissão da Nota Fiscal. 

Reparos/Consertos: Em caso de consertos 

necessários, durante o período de garantia, 

deverá ser realizado em no máximo 72 

(setenta e duas) horas consecutivas, 

contadas a partir da notificação do 

problema, no próprio local do móvel. 
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Montagem e Instalação: Os móveis 

deverão ser montados e instalados nos 

locais a serem designados pela contratante 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os 

documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe 

convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

Declaramos que:  

 

a) nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e 

descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 

comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a aquisição. 

 

b) que para os itens 03, 04, 05 e 06 - Os produtos ofertados atendem a Norma Regulamentadora 

NR 17; ABNT NBR 13962:2018; ABNT NBR 8537/2015; ABNT NBR 9178/2015 e ABNT NBR 

10443/2008.  

 

c) que para os itens 01, 02, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, e 28 – os produtos ofertados 

são adquiridos de fornecedores (fabricantes) legalizados junto ao IBAMA e com LAO – Licença 

Ambiental de Operação. 

 

d) que os itens ofertados possuem garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor com no mínimo 02 (dois) anos contra defeito de fabricação, oxidação das partes metálicas e 

desgaste ou desprendimento de componentes. 

 

e) Em relação aos itens 07, 08, 09, 10, 21, 22, 23, 24 e 25 encaminhamos anexo o CERTIFICADO 

DE CONFORMIDADE DO INMETRO, original ou em cópia autenticada, emitido por órgão 

competente, que deverá estar em nome da marca ofertada. 

 

XXXXX  ..... de ......... de 2021. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

  Ao (a) Pregoeiro do Município de Jaraguá do Sul 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 

licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 21/2021, instaurado pela Prefeitura Municipal de 

Jaraguá do Sul, que:  

 

 Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam 

necessárias; 

 Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 

 Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 21/2021, realizado pela 

Prefeitura de Jaraguá do Sul SC. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

__________, em __ de ______ de 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE 

SER UMA ME OU EPP). 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

_____________________, inscrita no (Razão Social da Empresa) CNPJ nº _________________, 

Endereço: ___________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº 

_______________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 

pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu 

art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, 

ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 

defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(nome empresarial da licitante)______________________, inscrita no CNPJ nº:___________________, 

com sede na _________________ (endereço completo )_________________________, por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _________________________________, infra-assinado, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF/MF nº 

__________________________, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em 

seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal 

de Jaraguá do Sul, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº 21/2021.  

 

 

 

 

Jaraguá do Sul, ........ de ............................... de 2021.  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2021, COM EFEITO, JURÍDICO DE DOCUMENTO DE 

AJUSTE CONTRATUAL, CUJO OBJETO CONSTITUI EXPECTATIVA PRESTAÇÃO PELA 

CONTRATADA, AO CONTRATANTE. 

 

Aos ***______(______) dias do mês de *** de 2021, o MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, por 

si, e pelos órgãos da administração direta, com sede á Rua Walter Marquardt, 1111 – Bairro Barra do 

Rio Molha, pessoa jurídica de direito público, com sede governamental na Rua Walter Marquardt, 1111, 

nesta cidade de Jaraguá do Sul-SC, inscrito no CNPJ nº 83.102.459/0001-23, neste ato representado pelo 

Secretária Municipal de Educação Sra. Ivana Atanásio Dias, e a empresa  ____, estabelecida à _____, n° 

___, na cidade de ____, Estado de _________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _____, representada, neste 

ato, pelo Sr. ___, CPF sob o n°______, doravante, denominada “FORNECEDORA” ou 

“BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇO”, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇO(S), conforme decisão exarada no processo, referente ao Pregão Presencial para Registro de 

Preços nº 21/2021, Homologado em ___/___/2021, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, de 21.06.93 e 

demais alterações posteriores, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 14.160/2020, consoante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. 

 

1.1 - Constitui objeto da presente ata o registro de preço o fornecimento de MOBILIÁRIO 

ESCOLAR, ao longo de 12 (doze) meses, destinadas para às Unidades Escolares da rede Municipal de 

Ensino de Jaraguá do Sul, segundo as conveniências da administração direta. 

 

1.1.1 – Os preços registrados na nesta Ata e o comprometimento da empresa vencedora, referem-se aos 

seguintes itens adjudicados: 

 

Item 
Quantidade  

Estimada 
Unid. Descrição dos produtos 

Valor 

Unitário R$ 

01     

02     

03     

 

Estabelecidos no edital e nesta Ata de Registro. 

 

1.2 - A existência de preços registrados NÃO obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles 

poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, 

assegurando-se ao beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições, de acordo com 

Decreto Municipal nº 14.160/2020. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REVISÃO/READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

 

2.1 - A detentora deverá submeter à apreciação da Secretaria da Administração Municipal, qualquer 

alteração que influencie nos preços praticados, devendo para tanto apresentar os documentos emanados 

dos órgãos competentes que comprovem a referida alteração.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DA ATA. 

 

3.1 – A Detentora do Registro de Preço, ao longo da validade do registro, será convocada a assinatura da 

Ata de Registro, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação expedida pelo Município, nos 

termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital e nesta ata. 

 

3.2 - No ato da assinatura, o representante da adjudicada deverá caso exigido, apresentar contrato social 

ou instrumento equivalente que comprove sua titularidade, ou contrato social com documento de 

procuração, devidamente reconhecido em cartório competente, que habilite o seu representante a assinar 

a Ata em nome da empresa. 

 

3.3 - O prazo de validade deste registro de preço será de 12 (doze) meses, contado da assinatura da ata 

de registro. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA. 

 

4.1 - PAGAMENTOS: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a solicitação e 

entrega total de cada pedido realizado, mediante apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, como 

determina a cláusula segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009, se for caso no 

Almoxarifado Central. 

 

4.2 - PRAZO DE ENTREGA: A cada solicitação realizada, a entrega total da Autorização de 

Fornecimento deverá acontecer com prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados após o 

recebimento da mesma, que será enviada via e-mail aos vencedores.  

 

4.3 - LOCAL DE ENTREGA: As entregas serão realizadas diretamente nas unidades escolares, 

conforme locais previstos no Anexo IX e definidos em cada Autorização de Fornecimento, devendo a 

licitante agendar data e horário para a entrega, com as Diretoras de cada Unidade, nos telefones contidos 

no mesmo Anexo IX. 

 

4.4 – DO RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos somente se estiverem de acordo com a 

especificação detalhada constante no edital. Não estando em conformidade o mesmo não será aceito. O 

pedido será devolvido em sua totalidade e será concedido prazo máximo de 03 (três) dias úteis, para 

entrega dos produtos que esteja de acordo com a especificação do edital. Somente serão aceitos produtos 

novos, em suas embalagens originais e/ou de fácil identificação, não sendo aceito produtos 

recondicionados ou remanufaturados. 

 

4.5 - AVARIAS: Não serão aceitos produtos que apresentarem suas embalagens de transporte 

danificadas, amassadas, rasgadas, sujas, molhadas, que apresentem sinais de queda, entre outros 

problemas que possam afetar a qualidade e uso ao qual o produto se destina. 

 

As notas fiscais serão emitidas em nome de: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL 
Rua Walter Marquardt nº 1.111 – bairro: Barra do Rio Molha – Jaraguá do Sul – SC 

CNPJ 83.102.459/0001-23 – Inscrição Estadual: Isento 
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4.6 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

4.7 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o 

prazo previsto no item 22 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação. 

4.8 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA AQUISIÇÃO 

 

5.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento, constantes do registro de preços a serem firmadas 

entre o MUNICÍPIO e a DETENTORA DA ATA, serão formalizadas através de Autorização de 

Fornecimento, contrato ou outro termo equivalente, observando-se as condições estabelecidas no Edital, 

na Ata de Registro e demais anexos integrantes. 

 

5.2 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não 

entregar o pedido, no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições por ela 

proposta. 

 

5.3 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de 

mais de um Detentor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse 

público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível 

com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observado às condições do Edital e o preço registrado. 

 

5.4 - Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados diretamente, segundo as conveniências da 

administração direta, sob o controle do Órgão Gerenciador do Sistema do SRP (Gerência de Licitações e 

Contratos). 

 

5.5 - Os pedidos deverão ser efetuados através Autorização de Fornecimento protocolizado ou enviados 

através de “fac-símile e/ou e-mail”, neles constando: data, valor unitário, quantidade, local para entrega, 

carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 

6.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante, sem justificativas aceita 

pela Administração, resguardado os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou 

cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas, ou suspensão temporária do direito 

de licitar, a critério da Administração; 

 

6.2 - Considerar-se-á descumprimento parcial da Ata de Registro: 

a) a entrega dos produtos com atraso; 

b) a entrega de produtos diversos do especificado na proposta; 

c) a apresentação dos produtos em embalagem violada ou com indícios de má conservação, hipótese em 

que o recebimento poderá ser rejeitado; 

d) a entrega parcial dos produtos solicitados. 

 

6.3 - Considerar-se-á descumprimento total do contrato/Ata de Registro de Preços, sujeito as 

penalidades previstas no item 6.4.2 a 6.4.4: 
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a) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; 

b) a não entrega do produto. 

 

6.4 - As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas 

pela contratada, nos seguintes casos: 

6.4.1 - Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato/Ata de Registro de Preços, a 

critério da Contratante. 

6.4.2 - Multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor apresentado na autorização de fornecimento, 

até no máximo de 20% (vinte por cento), quando a proponente, sem justa causa, deixar de cumprir 

dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. 

 

6.4.3 - Multa de 20% sobre o valor adjudicado, quando a licitante vencedora não assinar a ata de 

registro de preços. 

6.4.4 -  Multa de 10% sobre do valor homologado, quando: 

6.4.4.1 – Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros; 

6.4.4.2 – Desatender às determinações da fiscalização; 

6.4.4.3 – Não obedecer às condições de entrega especificadas na Ata de Registro de Preços; 

6.4.4.4 - Se negar a entregar os produtos após o recebimento da Autorização de Fornecimento;  

 

6.5 - O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fornecedor. 

 

6.6 - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo fornecedor, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

 

6.7 - Aplicar-se-á as disposições previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002. 

 

6.8 - Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo 

compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante; 

 

6.9 - Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do 

devido processo legal e da ampla defesa. 

 

6.10 - A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da 

licitante por perdas e danos causados à Administração Pública. 

 

6.11 – A ata de registro de preços poderá ser cancelada diante da aplicação de penalidade. 

 

6.12 - DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI 13.709/2020  

 

6.12.1 - O CONTRATADO autoriza a coleta de dados pessoais e empresariais imprescindíveis a 

execução deste contrato, tendo sido informado quanto ao tratamento de dados que será realizado pelo 

MUNICÍPIO CONTRATANTE, nos termos da Lei n° 13.709/2020, especificamente quanto a coleta dos 

seguintes dados: 

6.12.1.1 - Dados relacionados à sua identificação pessoal e empresarial DA CONTRATADA, da pessoa 

jurídica e do seu representante legal e funcionários, a fim de que se garanta a fiel contratação pelo 

respectivo titular do contrato; 

6.12.1.1.2 - Dados relacionados ao endereço da sede da pessoa jurídica CONTRATADA tendo em vista 

a necessidade do CONTRATANTE enviar de documentos/notificações e outras garantias necessárias ao 

fiel cumprimento do contrato ora assinado; 
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6.12.1.3 - Os dados coletados com base no legítimo interesse do CONTRATANTE, bem como para 

garantir a fiel execução do contrato por parte da CONTRATANTE, fundamentam-se no artigo 7º da 

LGPD. 

 

6.12.2 - O CONTRATANTE fica autorizada a compartilhar os dados do CONTRATADO, agentes de 

tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste instrumento, desde que, 

sejam respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade 

dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de 

contas. 

 

6.12.3 - O CONTRATANTE se responsabiliza por manter medidas de segurança, técnicas e 

administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Contratado e à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), comunicando ao contratado, caso ocorra algum incidente de segurança que 

possa acarretar risco ou dano relevante, conforme artigo 48 da Lei n° 13.709/2020. 

 

6.12.4 - O CONTRATANTE, é permitido manter e utilizar os dados pessoais e empresariais durante 

todo o período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas nesse termo e ainda após o 

término da contratação para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de fiscalização, nos 

termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2020.  

 

6.12.5 - O CONTRATADO fica ciente de que a CONTRATANTE poderá permanecer utilizando os 

dados para as seguintes finalidades: 

6.12.5.1) Para cumprimento de obrigações decorrentes do objeto do contrato;  

6.12.5.2) Para cumprimento, pela CONTRATANTE, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização; 

6.12.5.3) Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

6.12.5.4) Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; 

6.12.5.5) Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária; 

6.12.5.6) Quando necessário para atender aos interesses legítimos da CONTRATANTE ou de terceiros, 

exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 

dados pessoais. 

 

6.12.6 - O CONTRATADO autoriza o compartilhamento de seus dados, para os fins descritos nesta 

cláusula, com terceiros legalmente legítimos para defender os interesses do CONTRATANTE bem 

como do CONTRATADO. 

 

6.12.7 - O CONTRATADO possui tempo determinado de 05 (cinco) anos para acesso aos próprios 

dados armazenados, podendo também solicitar a exclusão de dados que foram previamente coletados 

com seu consentimento; 

 

6.12.8 - A exclusão de dados será efetuada sem que haja prejuízo por parte do CONTRATANTE, tendo 

em vista a necessidade de guarda de documentos por prazo determinado de 05 (cinco) anos, conforme 

lei civil. Para tanto, caso o CONTRATADO deseje efetuar a revogação de algum dado, deverá 

preencher uma declaração neste sentido; 

 

6.12.9 - O CONTRATADO autoriza, neste mesmo ato, a guarda dos documentos (contratos/documentos 

fiscais/notificações/protocolos/ordens de serviços) - em que pese eles possuam dados pessoais - por 

parte DO CONTRATANTE a fim de que ela cumpra com o determinado nas demais normas que 

regulam o presente contrato, bem como para o cumprimento da obrigação legal nos termos do artigo 16, 
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inciso I, da Lei Geral de Proteção de Dados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

 

7.1- O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a previa defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 

I - pela Administração, quando: 

a) a Fornecedora não cumprir as exigências contidas no edital ou na ata de registro de preços, 

notadamente nas hipóteses de inexecução total ou parcial ou rescisão dos ajustes dela decorrentes; 

b) a adjudicatária, injustificadamente, deixar de assinar a Ata de Registro de Preço ou de entregar o 

Pedido decorrente do registro de preços; 

c) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da 

Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

II - pelo Detentor da ata, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de 

cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, devidamente 

justificado e aceito pelo Município. 

 

7.2 - O cancelamento da ata de registro de preço e demais sanções administrativas serão precedidos de 

processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador do SRP (Gerência de Licitações e 

Contratos do Município Contratante), sendo que a decisão final deverá ser fundamentada. 

 

7.3 - A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor, nos casos previstos no inciso I do item 

6.1.2., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento. 

 

7.4 - No caso do fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será 

feita por publicação na imprensa oficial do município, considerando-se cancelado o registro do 

fornecedor, a partir do quinto dia útil, contado da publicação, pelo decurso de prazo. 

 

7.5 - A solicitação da fornecedora ou prestadora de serviços para cancelamento do registro de preço, não 

o desobriga da entrega dos produtos, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser 

prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades 

previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

7.6 - Enquanto perdurar o cancelamento, poderá ser realizado novas licitações para fornecimento, 

constantes do registro de preços. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DISCRICIONARIEDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

8.1 – Nos termos do Artigo 15 do Decreto Municipal 14.160/2020, a existência de preços registrados 

não obriga o Município a firmar as aquisições decorrentes deste registro, que deles poderão advir, sem 

que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada à Administração, a utilização de 

outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, 

assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

9.1 – A empresa vencedora obriga-se a: 

 

9.1.1 – Entregar os produtos conforme estabelecido no Edital; 
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9.1.2 – Respeitar a Ata de Registro de preços, aceitando os pedidos parcelados conforme necessidade do 

Município; 

 

9.1.3 – Aceitar acréscimos ou supressões que o município solicitar, até o limite permitido pelo § 1º do 

artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

9.1.4 – Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito aos 

produtos adquiridos e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e 

medicina do trabalho, bem como pelo emprego de equipamento de proteção individual conforme 

estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e anexos; 

 

9.1.5 - Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais 

despesas e tributos pertinentes aos produtos objeto da licitação. 

 

9.1.6 – Manter os valores propostos, registrados na Ata, no período de 01(um) ano, aceitando os pedidos 

parcelados conforme necessidade do município e entregando somente a quantidade solicitada. 

 

9.1.7 – Após recebimento da Autorização de Fornecimento via fax símile e/ou e-mail, não cabe mais a 

empresa justificar necessidade de revisão dos valores, tendo a obrigação de entrega conforme Registrado 

em Ata. 

 

9.1.8 – A empresa vencedora dos itens terá o direito de revisão dos preços, desde que, justificado e 

comprovado em documentos para a Administração, com antecedência ao recebimento da Autorização de 

Fornecimento. 

 

9.1.9 – Caso a empresa não apresentar comprovação para revisão dos valores dos produtos adjudicados 

com antecedência ao recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá manter o preço e prazo de 

entrega conforme Registrado em Ata, sob pena no que diz respeito o item XII do Edital e 6.1 desta Ata 

de Registro. 

 

9.1.10 - Por força no disposto do artigo 33 da Lei Federal nº 12.305/2010, que "Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos", a empresa fica responsável pela Logística reversa, ou seja, pelo 

recolhimento e destinação final dos produtos, na mesma quantidade dos produtos entregues, quando 

forem efetuados novos pedidos de entrega. 

 

9.1.11 - Garantir a melhor qualidade dos produtos, atendidas as especificações e normas técnicas de 

produção para cada caso, assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente 

licitação. 

 

9.1.12 - Prover o adequado transporte e manuseio dos produtos objeto da presente licitação, observadas 

as normas de segurança do trabalho e de trânsito. 

 

9.1.13 - Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da Administração e/ou de 

terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados na execução da contratação. 

 

9.1.14 - Prestar à Administração, sempre que necessário esclarecimento sobre o produto a ser entregue. 

 

9.2 – É de responsabilidade do MUNICÍPIO: 
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9.1 - Fiscalizar os produtos adquiridos, o que em nenhuma hipótese eximirá a proponente vencedora das 

responsabilidades do Código Civil e/ou Penal. 

 

9.2 – Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, anular ou 

revogar em todo ou em parte a presente licitação. 

 

9.3 – Reservar-se do direito de adquirir os produtos quando quiser se quiser e na quantidade que quiser 

no período de 01(um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

9.4 – Reservar-se no direito de solicitar durante a vigência da Ata de Registro de Preços e a qualquer 

tempo a comprovação contida no item 10.4 alínea “a”. 

 

9.5 – Reservar-se no direito de solicitar a qualquer momento, as comprovações dos documentos 

declarados no item 10.4 alíneas “b” e “c” do Edital. 

 

9.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 - Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da 

Lei 8.666/93, bem como o disposto no Edital de Pregão original e demais alterações posteriores em 

vigor. 

 

10.2 - Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica a aceitação de todas as cláusulas e 

condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do 

perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços, ou do futuro contrato ou Autorização de 

fornecimento. 

 

10.3 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência da 

Ata, estimativa de utilização anual estabelecida desta ata, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

10.4 - As especificações dos produtos não expressamente declaradas nesta Ata deverão obedecer às 

normas técnicas pertinentes. 
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10.5 - A detentora da Ata deverá comunicar ao Órgão Gerenciador do SRP, toda e qualquer alteração 

nos dados cadastrais, para atualização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA APRECIAÇÃO DO TCE 

  

11.1 – O presente Instrumento será objeto de apreciação e cadastro no Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina não se responsabilizando a CONTRATANTE se a Corte de Contas, por qualquer motivo, 

denegar-lhe aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

12.1 - Os recursos orçamentários para o exercício de 2021 e 2022 serão os seguintes: 

 

Funcional 

programática 

Projeto / Atividade Natureza da 

despesa 

Dotação 

 

Recurso 

08.001.12.122.300.

2.136 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Educação 

4.4.90 

Aplicações Direta 

102 0.1.01.0001 – Receitas Impostos e 

Transferência de Impostos 

 

08.002.12.361.350.

2.112 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Ensino Fundamental 

4.4.90 

Aplicações Direta 

155 0.1.36.0066 - Salário Educação 

0.1.01.0001- Receitas Impostos e 

Transferência de Impostos 

08.003.12.365.351.

2.120 

Investimentos em equipamentos de 

informática, mobiliários e equipamentos 

diversos - Educação Infantil 

4.4.90 

Aplicações Direta 

198 0.1.80.0097 - Recursos Creches 

0.1.36.0066 - Salário Educação 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 

 

13.1 - Fica eleito o foro da cidade de Jaraguá do Sul - SC, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos 

originados pela presente Ata de Registro de Preço, ou Pedido, com renúncia a quaisquer outros por mais 

privilegiados que possam ser. 

Jaraguá do Sul,  ..... de............................ de 2021. 

 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 

IVANA ATANÁSIO DIAS - Secretária Municipal de Educação 

 

 

CONTRATADA: ______________________ 

 

 

Testemunhas:  
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ANEXO IX 

LOCAIS PARA ENTREGA 
 

Unidade Escolar Telefone Endereço Bairro 

C.M.E.I. Alexander de Borba 3275-2246 Adolpho A. A. Ziemann, 514 Amizade 

C.M.E.I. Alexander Enke 3376-6227 Arthur Enke, 545 Amizade 

C.M.E.I. Almida Dalcanale 

Bertoli 
3276-0572 Luiz Sarti, 921 Nereu Ramos 

C.M.E.I. Anelia Enke Karsten 3376-4286 Luciano Zapella, 425 Rau 

C.M.E.I. Apolonia Stählin Junks 3371-9715 Alberto Maiochi, 262 Chico de Paulo 

C.M.E.I. Carlo Andrei 

Emmendöerfer 
3276-3073 Adolfo Putjer, 85 Rio Molha 

C.M.E.I. Cecília Satler Karsten 3370-2842 Walter Bartel, 71 João Pessoa 

C.M.E.I. Daniel Carlos Pretti 3274-8298 Emidia Prestini Gascho,105 Santa Luzia 

C.M.E.I. Elza Behling Grossklags 3370-4500 Leodato Ribeiro, 85 Ilha da Figueira 

C.M.E.I. Estrada Nova 3371-6042 Leopoldo Blese, 51 Estrada Nova 

C.M.E.I. Franciane Ramos 3275-3479 Prof. Irmão Geraldino, 484 Vila Lalau 

C.M.E.I. Gertrudes Kanzler 3275-0479 Lourenço Kanzler, 1000 Vila Lenzi 

C.M.E.I. Guilherme Tribess 3370-7079 José Narloch, 505 São Luís 

C.M.E.I. Jader Marcolla 3275-3805 Giardini Luiz Lenzi, 35 Água Verde 

C.M.E.I. Jones Chiodini 3273-7168 João Carlos Stein, 355 Jguá Esquerdo 

C.M.E.I. Márcio Klinkoski 3370-7318 Catarina Marangoni, 55 Vila Nova 

C.M.E.I. Márcio Mauro Marcatto 

Filho 
3273-1664 José Narloch, s/n Tifa Martins 

C.M.E.I. Maria Mokwa Kiatkosky 3273-3154 Francisco Greter, 1580 Braço Ribeirão 

C.M.E.I. Mário Nicollini 3276-0220 Maximino Beber, 575 Santo Antônio 

C.M.E.I. Onélia Muller Ersching 3370-6806 Arco-íris, 79 Jaraguá 99 

C.M.E.I. Prof.a Alvina Karsten 

Schwedler 
3371-1652 Pref. José Bauer, 1321 Três Rios do Sul 

C.M.E.I. Prof.a Ilse Dumke Giese 3370-7458 
Christina Adriana Pereira, 

822 
São Luís 
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C.M.E.I. Prof.a Leonir Pessate 

Alves 
3372-0158 João Bachmann, 60 Ilha da Figueira 

C.M.E.I. Robson da Silva Breis 3370-4852 João Sanson, 126 Ilha da Figueira 

C.M.E.I. Rosa Maria Donini 3371-2261 Marisol, 190 Vila Lalau 

C.M.E.I. Rui Kroeger 3371-5962 Verena Schunke Kroeger, 229 Rio da Luz 

C.M.E.I. Sidnei Alexandre Berns 3370-0587 
Cândido Anastácio Tomaselli, 

180 
Vieira 

C.M.E.I. Waldir Edson Theilacker 3376-4059 Alvino Flor da Silva, 120 Jaraguá 84 

C.M.E.I. Wolfgang Weege 3376-1294 Pastor Albert Schneider, 249 
Barra do Rio 

Cerro 

EMEB Adelino Francener 3371-0645 Domingos Rosa, 1040 Boa Vista 

EMEB Albano Kanzler 3275-2562 Lourenço Kanzler, 177 Nova Brasilia 

EMEB Alberto Bauer 3275-2129 Guanabara, 500 Czerniewicz 

EMEB Anna Töwe Nagel 3275-1259 Marcos E. Verbinen, 320 Água Verde 

EMEB Antônio Estanislau Ayroso 3376-2289 Bertha Weege, 3046 Jaraguá 99 

EMEB Atayde Machado 3371-0778 Erwino Bublitz, 145 Czerniewicz 

EMEB Cristina Marcatto 3370-7038 Bernardo João Schmitt, 54 
Jaraguá 

Esquerdo 

EMEB Erich Blosfeld 3370-6000 Antonio Ribeiro, 354 Ilha da Figueira 

EMEB Francisco de Paula 3371-0888 Joaquim Fco. De Paula, 2890 Chico De Paula 

EMEB Guilherme Hanemann 3376-1333 Adela Erdmann, 61 
Barra do Rio 

Cerro 

EMEB Helmuth Guilherme Duwe 3376-1323 Gerhardt Müller, 289 Rio da Luz I 

EMEB Jonas Alves de Souza 3376-0350 Irmão Leandro, 3339 Tifa Martins 

EMEB Loteamento Amizade 3275-2272 Frederico Todt, 746 Vila Amizade 

EMEB Luiz Gonzaga Ayroso 3376-1327 Alvino Flor da Silva, 30 Jaraguá 84 

EMEB Machado de Assis 3370-2744 Manoel Fco. Da Costa, 4390 João Pessoa 

EMEB Marcos Emílio Verbinnen 3371-0140 Leopoldo Blese, 77 Estrada Nova 

EMEB Maria Nilda Salai Stähelin 3273-0057 Elpídio Rodrigues, 99 Tifa Martins 

EMEB Max Schubert 3372-1064 Roberto Ziemann, 4421 Três R. do Norte 
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EMEB Padre Alberto Jacobs 3273-5555 Pedro João Meurer, 62 Tifa Monos 

EMEB Prof. Francisco Solamon 3273-7224 Sizino Garcia, 501 Santo Antônio 

EMEB Profa. Gertrudes S. 

Milbratz 
3376-1328 

Pastor Alberto Schneider, 

2491 
Rio da Luz 

EMEB Professor Henrique Heise 3055-8740 Rua Municipal JGS 489, 7077 Rio da Luz 

EMEB Renato Pradi – CAIC 3370-7449 Carlos Tribess, 150 São Luis 

EMEB Ribeirão Cavalo 3276-0482 Francisco Gretter, 771 
Braço Ribeirão 

Cavalo 

EMEB Ribeirão Molha 3370-9614 
Adolfo Antônio 

Emmendoerffer, 2693 

Barra do Rio 

Molha 

EMEB Ricieri Marcatto 3376-1261 Richard Viergutz, 177 Rio Cerro I 

EMEB Rodolpho Dornbusch 3054-0882 Prof. Irmão Geraldino, 489 Vila Lalau 

EMEB Santo Estêvão 3055-8224 
Rodovia Municipal JGS – 

sem nome 

Loc. Santo 

Estêvão 

EMEB Vitor Meirelles 3276-0591 Rua Domingos Garcia, 1500 
Três Rios do 

Norte 

EMEB Waldemar Schmitz 3370-5431 Rua Angelo Benetta, 240 Ilha da Figueira 

Pré-Escolar Eliane Welk 

Kreutzfeld 
3307-5248 Lourenço Kanzler, 206 Nova Brasília 

Secretaria Municipal de Educação 2106-8122 Walter marquardt, 1111 
Barra do Rio 

Molha 

 

 

 

 

 



PREGÃO ELETRÔNICO n° 034/2021
Processo Licitatório n° 049/2021

REGISTRO DE PREÇOS

PREÂMBULO
O  MUNICÍPIO DE BRUSQUE,  pessoa jurídica  de direito  público,  situado na Praça  das  Bandeiras,  n.  77,
Centro,  cidade  de  Brusque,  Estado  de  Santa  Catarina,  inscrito  no  CNPJ  nº  83.102.343/0001-94,  por
intermédio  da  Secretaria  da  Fazenda  e  Gestão  Estratégica,  torna  público  que  realizará  licitação,  na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo menor preço (item), através do sistema de Registro de Preços,
destinada  ao  recebimento  de  propostas  para  a  aquisição  de  mobiliários  diversos,  com  instalação,  em
conformidade com a Lei n. 10.520/2002, n° Lei n. 8.666/1993, Lei Complementar n. 123/2006 e Decreto
Federal n. 10.024/2019.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, de acordo com as condições
estabelecidas no Anexo I e demais elementos deste Edital.

Todos os trâmites da fase externa da presente licitação serão processados no sistema eletrônico  PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS através do endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Local  e  horário  de  expediente  para  retirada  do  Edital,  esclarecimentos  e  informações  aos  licitantes:
Secretaria de Administração (Diretoria de Compras e Licitações), sito a Rua Eduardo Von Buettner, nº. 77,
Centro,  Brusque  (Santa  Catarina),  das  8:00h  às  12:00  e  das  13:30  às  17:30h  e  pelo  site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Justifica-se  a  não observância  do artigo 48,  III  da  Lei  Complementar  n.  147/2014,  em razão de que o
processo não deve perder seu objeto principal que é obter a proposta mais vantajosa à Administração,
mediante ampla competitividade, a teor do artigo 3º, caput, da Lei 8666/93.

1.  DA PARTICIPAÇÃO:

1.1. Somente poderão participar desta licitação, firmas nacionais, individualmente cadastradas ou não, com
o  ramo  de  atividade  compatível  com  o  objeto  do  presente  edital,  não  sendo  admitido  consórcio  e
subcontratação.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas pertinentes ao objeto do presente Edital correrão à conta dos
recursos financeiros informados na Dotação Orçamentária, nos termos do ANEXO IX.

3.  DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES.

3.1. Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação: das 08h30 do dia 19/04/2021 às 08h:30min do
dia 30/04/2021.

Início  da  Sessão  de  Disputa  de  Preços:  às  09h00min  do  dia  30/04/2021,  no  endereço  eletrônico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


3.3. Todos os horários informados neste Edital respeitam o horário de Brasília - DF.

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O fornecedor deverá fazer sua adesão ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br,  onde  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica,  que  manifeste
interesse e apresente a documentação e condições exigidas terá acesso ao Portal.

4.2.  O  credenciamento  dar-se-á  pela  atribuição  de  chave  de  identificação  e  de  senha,  pessoal  e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.2.1. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração
e apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante.

4.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
proponente ou de seu representante legal,  bem como na presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

4.4.  O  uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo  qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

4.6.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  das  credenciais  de  acesso,  ainda  que  por
terceiros.

4.7.É  de  responsabilidade do cadastrado conferir  a  exatidão dos seus  dados  cadastrais  no  PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e  mantê-los  atualizados junto  aos  órgãos responsáveis  pela  informação,  devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados.

4.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

4.8. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM
CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.8.1.1.  Nos  itens  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;



4.8.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.8.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.8.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

4.8.4.  Que  inexistem fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de
declarar ocorrências posteriores;

4.8.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

4.8.6. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme
parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2020.

4.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o  licitante  às  sanções
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1.  Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,  concomitantemente  com  os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data  e  o  horário  estabelecidos  para  abertura  da  sessão  pública,  quando,  então,  encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.1.1. Os documentos de habilitação deverão estar no formato PDF.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº123,
de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão,  ficando  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  diante  da  inobservância  de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.6.  Não  será  estabelecida,  nessa  etapa  do  certame,  ordem  de  classificação  entre  as  propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da



proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

6.1.1. O valor unitário e total do item;

6.1.2. Marca e/ou fabricante, sob pena de desclassificação;

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações especificadas no Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.1.3. E-mail e telefone para fins de comunicação com o proponente.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.2.1.  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  no
fornecimento dos bens.

6.2.2.  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de  exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.2.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos.

6.2.4. Os preços unitários ofertados pelos proponentes não poderão ser superiores aos preços unitários
levantados pela Prefeitura de Brusque.

7. DA HABILITAÇÃO.

7.1. Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

7.1.1. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o
órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado(s) de
Capacidade Técnica.

7.2. Documentos que deverão ser apresentados relativos à habilitação jurídica:

7.2.1.  Ato  constitutivo,  estatuto  social  em  vigor,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição



de seus administradores;

7.2.2. Cédula de Identidade e registro comercial, no caso de firma individual;

7.2.3. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

7.2.4.  Declaração  subscrita  pelo  representante  legal  da  proponente  de  que  ela  não  incorre  em
qualquer das condições impeditivas, especificando, conforme Anexo III:

7.2.4.1. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

7.2.4.2. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

7.2.4.3. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art.  9º da Lei Federal nº
8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

7.2.4.4.  E  que,  se  responsabiliza  pela  veracidade  e  autenticidade  dos  documentos  oferecidos,
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE a ocorrência de quaisquer
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente,
conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

7.2.5. Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com
redação  dada  pela  emenda  constitucional  nº  20/98,  que  proíbe  trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos, conforme Anexo IV.

7.2.6. Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação,
bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital
e seus anexos, conforme Anexo V.

7.2.7. Declaração de Parentesco, conforme modelo Anexo VIII deste edital;

7.3. TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que tenham interesse em participar deste
certame usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações,
deverão apresentar a documentação disposta nos subitens seguintes:

7.3.1.1. CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL do estado sede da licitante, comprovando a
condição de ME ou EPP.  Essa certidão não poderá ter prazo de emissão superior a 180 (cento e
oitenta) dias.

7.3.1.2. Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo II).

7.3.2.  A  não  apresentação  dos  documentos  de  que  tratam  os  itens  7.3.1.1.  e  7.3.1.2.  leva  ao
entendimento  de  que  as  empresas  proponentes  não  têm interesse  nos  benefícios  previstos  na  Lei



Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ou que não se enquadram nesta categoria jurídica.

7.3.3.  A  verificação  posterior  de  que,  nos  termos  da  lei,  o  declarante  não  se  enquadra  como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se as
sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no art. 90 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.4. Documentos que deverão ser apresentados relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

7.4.1. Prova de regularidade para com:

a)  Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos  e Contribuições  Federais,  expedida por
órgão  da  Secretaria  da  Receita  Federal)  e  quanto  à  Dívida  Ativa  da  União  (expedida  pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Federal);

b) Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão da Secretaria da
Fazenda Estadual), sede da licitante;

c) Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida por órgão da Secretaria
da Fazenda Municipal), sede da licitante.

d) Prova de regularidade relativa ao FGTS – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido
pela Caixa Econômica Federal.

e) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da respectiva  CNDT, expedida
pelo TST (www.tst.jus.br/certidão), em conformidade com a Lei n. 12.440/11.

7.4.2.  A  proponente,  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  deverá  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrição;

7.4.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  será assegurado o
prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração, para a regularização da documentação, nos termos do art. 43, da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.4.2.2. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência
do direito  da microempresa ou empresa de pequeno porte  à contratação,  sem prejuízo das
sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste
edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e
contratar  com  a  Administração),  facultado  à  Administração  convocar  as  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

7.4. Documento que deverá ser apresentado para a Qualificação econômico-financeira:



7.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelos distribuidores da sede
do juízo da comarca da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

Considerando a implantação do sistema EPROC no Poder  Judiciário  de Santa Catarina,  a
partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação
Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema EPROC quanto no SAJ. As duas certidões
deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.  

7.5. Documentos que deverão ser apresentados relativos à qualificação técnica:

7.5.1.  Atestado de capacidade técnica,  emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado
(diverso da licitante),  atestando a potencialidade da empresa licitante em atividades compatíveis
como objeto desta licitação.

7.6.  Não  tendo  a  sociedade  empresária  classificada  como  vencedora  do  certame  apresentado  a
documentação  exigida,  no todo ou em parte,  será  esta  desclassificada,  podendo a  ela  ser  aplicada  as
penalidades  previstas  na  legislação  que  rege  o  procedimento,  e  será  convocada  então  a  sociedade
empresária seguinte na ordem de classificação.

7.7. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após
examinada  será  anexada  ao  processo  desta  licitação,  sendo  inabilitados  aqueles  proponentes  cuja
documentação apresente irregularidades.

7.8.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar  em  nome  do  licitante,  com  o
número  do  CNPJ  e,  preferencialmente,  com  endereço  respectivo,  devendo  ser  observado  o  seguinte
(condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

7.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de
acordo com seu CNPJ, ou;

7.8.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de
acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS,
por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT;

7.8.3. Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

7.8.4. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.8.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste, item, implicará na inabilitação do
licitante.

7.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,  o licitante será declarado
vencedor.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.



8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam
em  conformidade  com  os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham  vícios  insanáveis  ou  não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

8.2.3.  A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  na  fase  de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5.  Iniciada a etapa competitiva,  os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  seu  recebimento  e  do  valor  consignado  no
registro.

8.5.1. O julgamento das propostas será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais  entre os lances,  que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir  a melhor oferta deverá ser
fixado pelo pregoeiro.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o  modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.10. A etapa de lances da sessão pública, para cada Lote/Item, terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.



8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.

8.13.  Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo  sistema,  poderá  o
pregoeiro,  assessorado pela equipe de apoio,  justificadamente,  admitir o  reinício  da  sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.14.  Não serão aceitos dois  ou mais lances de mesmo valor,  prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.17.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir  por  tempo superior  a dez
minutos,  a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

8.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no
art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.23.1. No país;
8.23.2. Por empresas brasileiras;
8.23.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
8.23.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.



8.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
ou os lances empatados.

8.25.  O Pregoeiro poderá encaminhar,  por meio do sistema eletrônico,  contraproposta ao licitante que
apresentou  o  lance  mais  vantajoso,  com  o  fim  de  negociar  a  obtenção  de  melhor  preço,  vedada  a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.25.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.25.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

8.25.3. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do percentual  de  desconto em relação ao mínimo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.
7º e no § 9º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2020.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar percentual de desconto inferior ao
desconto mínimo fixado no Edital ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1.  Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,
irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.3.  Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  o  Pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.

9.5. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do proponente,
observado o disposto no Item 7 deste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 2 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:



10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

10.1.3. Deverá ser enviado anexo à proposta qualquer outro documento que venha a ser exigido no
Termo de Referência ou solicitado pelo Pregoeiro para uma melhor instrução ou comprovação do
atendimento às exigências do edital, como catálogos, fichas técnicas, laudos, etc.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1.  Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta,  tais  como marca,  modelo,  tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros;
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão
estes últimos.

10.4.  A  oferta  deverá  ser  firme e  precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao objeto deste  Edital,  sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um \resultado, sob
pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.

11. DA ADJUDICAÇÃO.

11.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora, a de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que
atendidas as exigências de habilitação especificações constantes deste Edital.

11.2. A empresa vencedora deverá apresentar ficha técnica, conforme Anexo I, o objeto deste PREGÃO será
adjudicado ao licitante cuja proposta for considerada vencedora e cuja amostra tenha sido aprovada pela
Secretaria Requisitante.

11.2.1.  A     empresa     vencedora   deverá apresentar FICHA TÉCNICA junto  com o  CATÁLOGO OU
FOTOGRAFIA do produto licitado,  conforme as especificações de cada objeto, acompanhada de
protocolo de entrega, identificando a proponente, o número do edital e o objeto da licitação.



11.2.2. As fichas  técnicas  junto  com  o  catálogo  ou  fotografia  do  produto  licitado deverão ser
encaminhados  para  o  e-mail  vieiradijalma28@gail.com, aos  cuidados  de  DIJALMA  FREDERICO
VIEIRA, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, após finalizada fase de lances.

11.2.3.  Serão consideradas desclassificadas as empresas que apresentarem ficha técnica  que não
atenderem aos padrões técnicos do edital; caso a amostra não atinja a especificação do edital, a
mesma será desclassificada, o que ensejará na desclassificação da proposta, sendo chamada a 2º
colocada, e assim sucessivamente.

11.3.  Após  a  declaração  do  vencedor  da  licitação,  não  havendo  manifestação  dos  licitantes  quanto  à
intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente, submeterá a
homologação do processo à autoridade superior competente.

11.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado
da  licitação  submetido  à  autoridade  superior  competente,  para  os  procedimentos  de  adjudicação  e
homologação.

12. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO E RECURSO

12.1. Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.

12.2. Os pedidos de esclarecimento ou impugnação deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito,
por  meio  do  sistema  de  Pregão  Eletrônico  Portal  de  Compras  Públicas  em
https://www.portaldecompraspublicas.com.br  ou,  ainda,  através  do  e-mail
atendimento.licitacao12@gmail.com.

12.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ,
Razão Social  e  nome do representante que pediu esclarecimentos,  se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

12.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail ou ofício e
disponibilizados no Portal de Compras Públicas

12.3. O interessado em impugnar os termos deste edital deverá apresentar instrumento de impugnação
dirigido ao Pregoeiro. Observado o prazo previsto no subitem 12.1 deste ato convocatório, fundamentando
o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias;

12.3.1 A autoridade competente decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

12.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

12.3.3 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados
pelo Pregoeiro por meio do endereço no portal www.portaldecompraspublicas.com.br.

12.3.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
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12.4. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, o Pregoeiro fixará o prazo para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente em campo próprio do sistema.

12.5.  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a  existência  de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.5.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.

12.5.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.

12.5.3.  Uma  vez  admitido  o  recurso,  o  recorrente  terá,  a  partir  de  então,  o  prazo  de  três  dias  para
apresentar as razões,  pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema  eletrônico,  em  outros  três  dias,  que
começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. O não cumprimento das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA SANÇÃO

01 Não  apresentação  de  amostra  no  prazo
solicitado.

Ocorrência Multa  no  percentual  a  ser  apurada  sobre  o valor  total  do  item,
podendo, ainda, ser aplicada penalidade de Suspensão.

2 Firmar declaração falsa Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo, ainda, ser aplicada penalidade de Suspensão.

03 Não mantiver a proposta, injustificadamente; Ocorrência Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

04 Pelo fornecimento do objeto em desconforme
com o especificado e aceito

Ocorrência Multa no percentual sobre o valor da proposta apresentada para o
item/objeto apresentado em desconformidade podendo, ainda, ser
aplicada penalidade de Suspensão.

05 Pela não substituição, no prazo estipulado, do
objeto recusado;

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

06 Cometerem fraude fiscal; Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo,  ainda,  ser  aplicada  penalidade  de  Suspensão  /ou
declaração de inidoneidade.

07 Ensejarem  o  retardamento  da  execução  do
objeto deste Pregão;

Ocorrência Multa no percentual sobre o valor da proposta apresentada para o
item/objeto apresentado em desconformidade, podendo, ainda, ser
aplicada penalidade de Suspensão.



08 Comportar-se de modo inidôneo Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo, ainda, ser aplicada penalidade de Suspensão.

09 Inobservância do prazo para apresentação da
garantia

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

10 Não recolhimento do FGTS dos empregados e
das contribuições sociais previdenciárias,

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão até regularização.

Obs.: A dosimetria da(s) penalidade(s) administrativa será calculada, caso a caso, mediante o respectivo Processo Ad-
ministrativo.

13.2. Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores deste Município, no que couber, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV, da Lei n° 8.666/93.

13.3.  Comprovado  impedimento  ou  reconhecida  força  maior,  devidamente  justificado  e  aceito  pela
Administração deste Município, os licitantes vencedores ficarão isentos das penalidades mencionadas.

13.4.  As  sanções  de  advertência,  suspensão  temporária  de  participar  em  licitação  e  impedimento  de
contratar  com  Município  de  Brusque,  e  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores.
13.5.  Pela  inexecução total  ou parcial  do objeto deste  Pregão,  o  Município  poderá,  garantida a  prévia
defesa, aplicar ao licitante vencedor as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93.

13.6.  As condutas não elencadas acima serão penalizadas conforme determinado na Lei  8666/93 e Lei
10.520/2002.

14. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO.

14.1. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a:

14.1.1. Executar a entrega nas condições, preço e prazos constantes deste Edital;
14.1.2.  Manterem durante a  entrega  do  objeto  todas  as  condições  de habilitação  e  qualificação
exigidas na licitação.
14.1.3. Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia
anuência da Administração.
14.1.4. Demais responsabilidades definidas no Anexo I.

15. DAS FORMAS DE PAGAMENTO.

15.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal, revestida do aceite
pelo Secretário.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

16.1. O Sistema de Registro de Preços será formalizado por intermédio de Atas de Registro de Preços e
Ordens de Compra, na forma da minuta constante do Anexo VI e nas condições previstas neste Edital e seus
anexos.



16.2. A Ata de Registro de Preço resultante deste certame terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura.
16.3. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, com o fornecedor primeiro
classificado em cada item, e se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço
do primeiro colocado, obedecida à ordem de classificação, ou, a critério da Administração, registrar o preço
cotado pelos demais licitantes.

16.4. A ata de registro de preços será assinada unilateralmente por representante do Poder Público, sendo
então disponibilizada cópia eletrônica e publicada resumidamente na imprensa oficial.
16.5. O licitante vencedor deverá manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as
condições de habilitação que lhe foram exigidas nesta licitação.

16.6.  A aquisição ou contratação do objeto somente estará formalizada mediante a emissão e recebimento
da Ordem de Compra ou Empenho, nos quantitativos nestes atos especificados; sujeitando-se a empresa
fornecedora ao disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei  nº 8.666/93.  13.7 – A Administração não
emitirá  qualquer  Autorização  de  Compras  e  Serviços  sem  a  prévia  existência  do  respectivo  crédito
orçamentário.

17. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS.

17.1.  Durante  a  vigência  da  Ata,  os  preços  registrados  serão  fixos  e  irreajustáveis,  não  podendo  ser
minorados  ou  majorados,  exceto  nas  hipóteses,  devidamente  comprovadas,  de  ocorrência  de  situação
prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços
praticados no mercado.

17.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei
8.666/93 e alterações, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.

17.3.  Comprovada a  redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro,  e,
definido o (s) novo (s) percentual (is) a ser (em) pago (s) pela Administração, os fornecedores registrados
serão convocados para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

17.4. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a
empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

17.5. O percentual de desconto deverá ser mantido durante todo o tempo de vigência da ata de registro de
preços, salvo se a contratada oferecer um percentual de desconto maior do que o inicialmente contratado;

17.6.  O pedido de reajuste financeiro deverá ser  encaminhado ao gestor da ARP ou do contrato, para
análise e deliberação.

18. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A ata de registro de preços poderá ser cancelada nos termos da Lei n. 8.666/93 e alterações e nos
moldes definidos na minuta contratual em anexo.

18.2. Nos casos de cancelamento, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 8.666/1993,



sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da ata.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

19.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por
um conjunto de programas de computador  que permitem confrontação sucessiva  através  do envio de
lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a
sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

19.2. A realização do procedimento estará a cargo da Administração Municipal, por meio da Comissão de
Pregão devidamente nomeada por Portaria específica e da Administradora do Pregão Eletrônico, entidade
contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.
19.3. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital.

19.4. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado
sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido
lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de
compra e venda do produto negociado.

19.5. Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
19.6.  Nenhuma  indenização  será  devida  aos  proponentes  por  apresentarem  documentação  e/  ou
apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

19.7. É facultado ao Pregoeiro a realização de diligências no curso do procedimento licitatório, bem como,
sanear falhas, fazer complementação de insuficiências ou ainda, correções de caráter formal.

19.7.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas e documentos de habilitação, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

19.7.2.  Obriga-se  a  proponente  a  fornecer  ao  Pregoeiro  os  documentos  originais  correspondentes  em
qualquer época que lhe forem solicitados.

19.7.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características  do material  ofertado,  tais  como marca,  modelo,  tipo,  fabricante  e procedência,  além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, em se tratando de amostra, na forma e prazo indicados pelo Pregoeiro, sob pena de não
aceitação da proposta.

19.8. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

19.9. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



19.10.  O proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

19.11. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização,
poderá a licitação ter:

 a) adiada sua abertura;
 b) alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação.

19.12. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da
Comarca de Brusque/SC, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19.13. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser
obtidos junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura pelo telefone: (47) 32511833, em dias úteis no
horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 horas às 17:30 horas.

19.14.  Em caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  demais  peças  que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.15.  Os casos  omissos  relativos à  aplicabilidade  do  presente Edital  serão sanados  pela  Comissão de
Pregão do Município de Brusque, obedecida a legislação vigente.

19.16.  O  acompanhamento  dos  resultados,  recursos  e  atos  pertinentes  a  este  edital  poderão  ser
consultados no endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova
etapa do pregão.

19.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,  exceto  quando  for  explicitamente  disposto  em
contrário.

 19.18.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  referidos  neste  edital  em  dia  de  expediente  normal  na
Administração Municipal.

19.19. Eventuais marcas ou modelos, constantes deste edital ou seus anexos, devem ser adotadas como
mera referência, sendo lícita a cotação de itens similares.

19.20.  Qualquer  outro  documento  constante  no  descritivo  da  especificação  dos  produtos  (Termo  de
Referência  –  Anexo  I)  e  que  não  constam  no  rol  acima,  deverão  ser  observados,  pela  Secretaria
Requisitante, na fase de execução do contrato e/ou amostra quando solicitado.

19.21. Objetivando garantir o acesso às informações, bem como a transparência dos atos públicos, todas
as informações constantes no edital, bem como no contrato a ser firmado com as empresas que serão
contratadas, assim como os demais atos inerentes, são públicos e são instrumentos de transparência da
gestão fiscal e serão submetidos a ampla divulgação em observância aos dispostos na Lei 12.527/2011
(acesso a informações) e na Lei geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD n. 13.709/2018), bem como
nos artigos 48 e 58, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal n. 101/2000, na Lei da Transparência n.
131/2009.



19.22. São partes integrantes deste Edital:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP);
ANEXO III – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo;
ANEXO IV – Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao Trabalho do Menor;
ANEXO V – Modelo de Declaração de Habilitação e Pleno Conhecimento;
ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preço;
ANEXO VII – Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO VIII – Modelo Declaração de Parentesco.
ANEXO IX -  Dotação Orçamentária

19.23. Os modelos de declarações constantes nos Anexos objetivam a ciência da empresa licitante sobre o
teor  do  documento  (declaração)  disponível  para  ser  assinalado  no  portal  compras  públicas
(https://www.portaldecompraspublicas.com.br), como requisito obrigatório para a participação no certame
licitatório, dispensando-se a sua juntada nos documentos de habilitação.

Brusque-SC, 05 de abril de 2021.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica

Portaria n. 13.579/2021
Decreto n. 8.824/2021.

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ANEXO I
PREGÃO ELETRÔNICO 034/2021

TERMO DE REFERÊNCIA:
A PREFEITURA DE BRUSQUE, VEM POR MEIO DESTE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER
A DEMANDA DAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1.ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM QTDE UND. DESCRIÇÃO
VALOR

UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR
TOTAL

1 300 UN

ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS COR BEGE (OVO),  COM
PUXADORES NA COR PRETA. ARMÁRIO MEDINDO 800X500X1600MM DE
ALTURA COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS INTERNAS. CONFECCIONADO
EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM
RESINA  SINTÉTICA,  TERMOFIXO,  QUE  SE  CONSOLIDAM  SOB  A  AÇÃO
CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
ÚNICO E IN SEPARÁVEL, SENDO A ESPESSURA DE 10MM PARA O FUNDO
VERTICAL,  25  MM  PARA  O  TAMPO  E  DEMAIS  PARTES  COM  1  8MM.
BORDAS DO TAMPO E DEMAIS PARTES, RETAS COM AC ABAMENTO EM
FITA DE  PVC 2,0/0,5MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE NA COR E
PADRÃO  DO  REVESTIMENTO  COM  RESISTÊNCIA  A  IMPACTOS  E
TERMICAMENTE ESTÁVEL,  COLA DA AO SUBSTRATO DE MADEIRA PELO
PROCESSO "HOT MELT". SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR
DE  GIRO  CONFECCIONADO  EM  ZAMAK  15MM  DE  Ø,  PARAFUSO  DE
MONTAGEM  RÁPIDA  M6  ROSCA  MÉTRICA  EM  ZAMAK  E  TAMPAS  PL
ÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 18MM
DE Ø. FURAÇÃO EM TODA EXTENSÃO DA LATERAL PARA REGULAGEM DAS
PRATELEIRAS  E  PINO  PARA  SUSTENTAÇÃO  COM  5MM  DE  Ø
CONFECCIONADOS  EM  MATERIAL  PLÁS  TICO.  DOBRADIÇAS  EM  AÇO
ZAMAK  COM  ABERTURA  EM  ÂNGULO  DE  270º,  PROTEÇÃO  PARA
REMOÇÃO  INVOLUNTÁRIA  E  A  JUSTE DA ALTURA (+  2MM /  -  2MM ).
SISTEMA  DE  CHAVE  AMENTO  COMPOSTO  POR  CHAVE  COM  CAPA
PLÁSTICA  ESCAMOTEÁVEL  DUPLA  FACE,  ROTAÇÃO  DE  180º,  CILINDRO
COM  CORPO  22MM  DE  COMPRIMENTO,  Ø  DE  17MM,  ABAS  PARA
FIXAÇÃO  E  ACABAMENTO  CROMADO.  TRINCOS  TIPO  GANGORRA,
FIXADOS  NA  PARTE  INTERNA,  PORTA  ESQUERDA,  LADO  SUPERIOR  E
INFERIOR DIREITO.  PUXADOR TIPO HASTE EM BARRA DE AÇO SECÇÃO
QUADRADA  DE  5/16"  ,  COM  330MM  D  E  COMPRIMENTO  E  PINOS
ESPAÇADORES CONFECCIONADOS E M TUBO DE AÇO COM Ø E ALTURA DE
5 MM, COM PINTURA EPÓXI E ACABAMENTO LISO E FIXADOS POR MEIO
DE  PARA  FUSOS  MÉTRICOS  M4  X  26MM.  BASE  METÁLICA  DE
SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1006 A 1008, SECÇÃO TRANSVERSAL
RETANGULAR DE 30X50MM, UTILIZADO NA POSIÇÃO VERTICAL, COM 03
FUROS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO C OM Ø 35MM, LOCALIZADOS NA
PARTE POSTERIOR DO  QUADRO  COM TAMPAS PLÁSTICAS  INJETADAS E
PINTURA EPÓXI C OM ACABAMENTO LISO. SAPATAS NIVELADORAS COM
BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5 /16" X
25 MM PARA FIXAÇÃO.  OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU
INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

797,00 239.100,00

ARMÁRIO  ESCOLAR,  CONFECCIONADO  EM  MDF  15MM,  COM



2 70 UN

REVESTIMENTO  MELAMÍNICO  NA  COR  NOGUEIRA  NATURAL,
BEGE(OVO),MAPLE  OU  AMEIXA  NEGRA,  INCLUSIVE  FUNDO,  TAMPO
SUPERIOR EM MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM 2 PORTAS, CHAVES
INDIVIDUAIS, DIVISÃO CENTRAL VERTICAL, 3 PRATELEIRAS DE CADA LADO.
TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO COM FITA DE BORDA NA COR
PADRÃO  DO  MÓVEL,  COM  ESPESSURA  MÍNIMA  DE  0,5MM.  BASE
METÁLICA EM FORMA DE REQUADRO EM TUBO 20X40MM, ESPESSURA
1,20MM,  PINTADO  EM  TINTA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  CINZA,  COM  SAPATA
NIVELADORA. DOBRADIÇAS EM AÇO COM ÂNGULO DE ABERTURA 110º E
TRATAMENTO NIQUELADO. PUXADORES TIPO ALÇA 96MM EM ZAMAK NA
COR ALUMÍNIO - LARGURA: 900MM; ALTURA: 1850MM. PROFUNDIDADE:
450MM  ENTREGA  E  MONTAGEM  DE  RESPONSABILIDADE  DO
FORNECEDOR.

896,33 62.743,10

3 300 UN

ARMÁRIO  ESTANTE  COM  DUAS  PRATELEIRAS  SUPERIORES  E  DUAS
PORTAS  INFERIORES  COM PRATELEIRA  INTERNA –  ARMÁRIO  ESTANTE
MEDINDO 900X 1600X500MM (L X A X P), POSSUINDO 02 PRATELEIRAS
NA  PARTE  SUPERIOR  E  NA  PARTE  INFERIOR  02  PORTAS  COM  01
PRATELEIRA.  CONFECCIONADO  EM  MDF  COM  REVESTIMENTO
MELAMÍNICO  NA  COR  NOGUEIRA  NATURAL,  BEGE(OVO)  MAPLE  OU
AMEIXA  NEGRA,  SENDO  O  TAMPO,  ESTRUTURA  E  PRATELEIRAS  COM
25MM, PORTAS E FUNDO COM 15MM DE ESPESSURA. TODAS AS BORDAS
COM ACABAMENTO  EM FITA  DE  PVC 0,5MM DE ESPESSURA,  COLADA
PELO  PROCESSO  "HOT  MELT".SISTEMA  DE  FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR
TAMBOR  DE  GIRO  CONFECCIONADO  EM  ZAMAK.  FURAÇÃO  EM  TODA
EXTENSÃO DA LATERAL PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS E PINO PARA
SUSTENTAÇÃO  COM  5MM  DE  Ø  CONFECCIONADOS  EM  MATERIAL
PLÁSTICO. DOBRADIÇAS EM AÇO ZAMAK COM ABERTURA EM ÂNGULO
DE 270. SISTEMA DE CHAVEAMENTO COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA
PLÁSTICA  ESCAMOTEÁVEL  DUPLA  FACE,  ROTAÇÃO  DE  180º  E
ACABAMENTO CROMADO. TRINCOS TIPO GANGORRA, FIXADOS NA PARTE
INTERNA,  PORTA  ESQUERDA,  LADO  SUPERIOR  E  INFERIOR  DIREITO.
PUXADORES  TIPO  ALÇA  96MM  EM  ZAMAK  NA  COR  ALUMÍNIO.  BASE
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1006 A 1008, SECÇÃO
TRANSVERSAL RETANGULAR DE 30X50MM, COM PINTURA EPÓXI NA COR
CINZA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR
PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 " X 25 MM PARA FIXAÇÃO. ENTREGA E
MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

805,33 241.599,00

4 250 UN

ARMARIO GAVETEIRO VOLANTE COR BEGE (OVO), COM PUXADORES NA
COR  PRETA.  COM  2  GAVETAS  E  1  GAVETA  PARA  PASTA  SUSPENSA  -
MEDIDA 460MM X 440MM X 650MM- TAMPO EM CHAPA DE MADEIRA
AGLOMERADA DE 25MM DE ESPESSURA PRODUZIDA COM PARTÍCULAS
DE  MADEIRAS  SELECIONADAS  DE  PÍNUS  E  EUCALIPTO,  AGLUTINADAS
COM RESINA SINTÉTICA, COM ACABAMENTO DO TAMPO SUPERIOR EM
POSTFORMING  E  EM  FITA  DE  PVC  DE  1MM  PARA  LATERAIS  E  PARTE
POSTERIOR  NA  COR  EXATA  AO  REVESTIMENTO,  COM  RESISTÊNCIA  A
IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL.  LATERAIS  E  BASE  NO  MESMO
MATERIAL DO TAMPO COM ESPESSURA 18MM E ACABAMENTO EM FITA
DE PVC 1MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A
IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FRENTE DE GAVETAS NO MESMO
MATERIAL DO TAMPO COM 15MM DE ESPESSURA, E ACABAMENTO EM
FITA DE PVC 1MM NA COR EXATA AO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA
A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FUNDO NO MESMO MATERIAL
DO  TAMPO  COM  18MM  DE  ESPESSURA,  FIXADO  AS  LATERAIS  POR
CAVILHA  DE  MADEIRA  Ø8X30MM.  FECHADURA  COM  APLICAÇÃO
FRONTAL,  POSSIBILITANDO  O  TRAVAMENTO  LATERAL  DAS  GAVETAS
SIMULTANEAMENTE. CONTÉM 0 2 PEÇAS DE CHAVES COM CAPA PLÁSTICA
ESCAMOTEÁVEL COM ACABAMENTO PRETO, DUPLA FACE E EXTRAÇÃO,
ROTA ÇÃO DE 180º, CILINDRO COM CORPO DE 20MM DE COMPRIMENTO

568,33

142.082,50



E DIÂMETRO DE 19MM COM 2(DUAS) ABAS PARA FIXA ÇÃO, QUE É FEITO
NA  PRIMEIRA  GAVETA,  FECHADURA  COM  ACABAMENTO  CROMADO.
GAVETAS SUPERIORES: GAVETAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO
SAE 1006 A 1008 COM 0,45MM DE ESPESSURA, COM PINTURA EPÓXI A
PÓ  NA  CO  R  CINZA  SEMI  FOSCO,  CORREDIÇAS  DE  400MM  DE
COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA NA COR DA S
GAVETAS, ROLDANAS EM NYLON, FIXADAS AS LATERAIS DO GAVETEIRO
POR MEIO DE PARAFUSOS CHIP 3,5X14MM C ABEÇA CHATA PHILLPS COM
ACABAMENTO BICROMATIZADO. GAVETA PARA PASTA SUSPENSA: GAVETA
CONFECCIONADA E M CHAPA DE AÇO SAE 1006 A 1008 COM 0,45MM DE
ESPES SURA, COM ESTAMPAS RETANGULARES DE 15X5MM NAS LATE RAIS
PARA ENCAIXE DAS CORREDIÇAS,  PINTURA EPÓXI A PÓ NA COR CINZA
SEMI  FOSCO,  CORREDIÇAS  TELESCÓPICA  S  DE  ABERTURA  TOTAL  E
PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL,
DESLIZAMENTO  COM  ESFERAS  DE  AÇO,  PEÇA  ÚNICA  DE  MONTAGEM
LATERAL,  AUTO TR AVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE
CURSO  Q  UE  PERMITEM  A  RETIRADA  DA  GAVETA.  AÇO  RELAMINADO
ESTRUTURAL  COM  ACABAMENTO  EM  ZINCO  ELETROLÍTICO
CROMATIZADO AZUL, COM CAPACIDADE DE 35 KG POR PAR. SUPORTES
PARA PASTA SUSPENSA ENCAIXADA NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DA
GAVETA  COM  FABRICAÇÃO  EM  MATRIZ  E  Ø6,35MM.  FERRAGENS:
FIXAÇÃO DAS LATERAIS, BASE E TAMPO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO
DE  15MM  EM  AÇO  ZAMAK  COM  PARAFUSO  DE  MONTAGEM  RÁPIDA
M6X20MM  E  T  AMPAS  PLÁSTICAS.  PUXADOR:  TIPO  ALÇA  METÁLICA,
PINTADO NA COR DO MÓVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 C M DE
COMPRIMENTO,  FIXADOS  AS  PORTAS POR PARAFUSO  CHIP  4,0X25MM
COM  CABEÇA  PANELA  PHILLIPS  E  ACABAMENTO  BICROMATIZADO.
SEGREDO:  CONFECCIONADOS  EM  BARRA  CHATA  DE  1/2X1/8  COM
ACABAMENTO  PRETO,  ESTAMPADO  E  DOBRADO.  RODÍZIOS  DUPLOS
CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR DO REVESTIMENTO, COM
EIXO GIRATÓRIO E BASE DE FIXAÇÃO EM CHAPA ESTAMPADA, FIXADOS AO
MÓVEL POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES 3,9 X13 CABEÇA
PANELA  COM  ACABAMENTO  ZINCADO  BRANCO.  ACABAMENTO:  AS
GAVETAS EM AÇO E HASTES PARA PASTA SUSPENSA TEM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E A BASE DE FOSFATO DE ZINCO COM 04 BANHOS
QUÍMICOS E QUE A PRÓPRIA INDÚSTRIA POSSUA O EQUIPAMENTO PARA
TAL PRO CESSO E RECEBEM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CUR A
EM ESTUFA A PARTIR DE 200ºC, FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE
50/60 MICRA, ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO
E  TEMPO  DE  CURA,  RECOMENDADOS  PELO  FABRICANTE  DA  TINTA
EMPREGADA,  DE  FORMA  QUE  O  RESULTADO  ATENDA  AS  EXIGÊNCIAS
PREVISTAS  NAS  NORMAS  DA  ABNT.  OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER
MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

5 30 UN
ARMARIO GUARDA VOLUME EM AÇO 20 PORTAS COM CHAVE MEDIDA:
LARGURA:  1250MM  ALTURA:  19790MM  PROFUNDIDADE:  350MM
PROFUNDIDADE: 420MM; FECHADURA METÁLICA.

3.272,50 98.175,00

6 70 UN

ARQUIVO COM GAVETÕES - ARQUIVO MEDINDO 600X1300X500MM (L X
A X P)COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. CONFECCIONADO EM
MDF,  SENDO  GAVETAS  E  FUNDO  DO  ARQUIVO  15MM,  ESTRUTURA,
TAMPO  SUPERIOR  E  BASE  EM  MDF  25MM,  NAS  CORES  NOGUEIRA
NATURAL,  BEGE(OVO),  MAPLE OU AMEIXA NEGRA.  TODAS AS BORDAS
COM ACABAMENTO  EM FITA  DE  PVC 0,5MM DE ESPESSURA,  COLADA
PELO PROCESSO "HOT MELT".  GAVETAS COM FUNDO EM MDF 15MM,
COM  SUPORTE  PARA  PASTA  EM  CONFECCIONADO  EM  AÇO  E
ACABAMENTO  EM  PINTURA  EPÓXI,  CORREDIÇAS  TELESCÓPICAS  DE
450MM. PUXADORES TIPO ALÇA 96MM EM ZAMAK NA COR ALUMÍNIO.
BASE  METÁLICA  DE  SUSTENTAÇÃO  EM  TUBO  DE  AÇO,  SECÇÃO
TRANSVERSAL RETANGULAR DE 30X50MM, COM 1,2MM DE ESPESSURA.

710,33 49.723,10



SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E
BARRA  ROSCADA  DE  5/16  "  X  25  MM  PARA  FIXAÇÃO.  ENTREGA  E
MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

7 30 UN

ARQUIVO DE AÇO – COR BEGE OU CINZA. - ARQUIVO DE AÇO DOTADO DE
04  GAVETAS  TAMANHO  OFÍCIO,  DIMENSÕES  1330X470X710MM,  PARA
ARMAZENAR  PASTAS  SUSPENSAS,  COM  SISTEMA  DESLIZANTE  DAS
MESMAS  ATRAVÉS  DE  TRILHO  TELESCÓPICO  DO  TIPO  PROGRESSIVO,
PROVIDOS COM ESFERAS DE AÇO EM NÚMERO DE 52 EM CADA TRILHO,
SENDO QUÊS ESTES POSSUEM DOIS AMORTECEDORES PRODUZIDOS DE
POLIPROPILENO PARA EVITAR IMPACTO DAS GAVETAS NO MOVIMENTO
DE ABRIR E FECHAR, POSSIBILITANDO PROJETAR TODA A GAVETA PARA
FORA DO ARQUIVO, COM TOTAL APROVEITAMENTO DO ESPAÇO INTERNO.
TRILHO  TELESCÓPICO  CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1008
BITOLA  16,  1,50MM  DE  ESPESSURA.  ARQUIVO  CONFECCIONADO  EM
CHAPA DE AÇO SAE 1008 COM BITOLA 24 ESPESSURA 0,60MM; GAVETAS
COM  SISTEMA  DE  UTILIZAÇÃO  OPCIONAL,  PROPORCIONANDO  A
RETIRADA DAS VARETAS DE SUSTENTAÇÃO DAS PASTAS SUSPENSAS, PARA
UMA  EVENTUAL  UTILIZAÇÃO  DE  COMPRESSORES  PARA  DIVISÃO  DAS
GAVETAS;  GAVETAS COM CAPACIDADE  DE  CARGA 40KG DISTRIBUÍDOS;
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO POR MEIO DE IMERSÃO
PARA FOSFATIZAÇÃO À 120°C;  PINTURA EM TINTA EPÓXI  PÓ,  HÍBRIDA,
ELETROSTÁTICA,  NA  COR  BEGE,  POLIMERIZADA  EM  ESTUFA  À  210ºC,
SENDO  A  ESPESSURA  MÍNIMA  DA  PELÍCULA  DE  60  MÍCRONS;  PORTA
ETIQUETAS  EM  ALTO  RELEVO  ESTAMPADAS  NA  PARTE  FRONTAL  DAS
GAVETAS;  PUXADOR  ESTAMPADO  POR  TODA  EXTENSÃO  INFERIOR  DA
FRENTE DAS GAVETAS; FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE NA LATERAL,
COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS; CINTO DE TRAVAMENTO
INTERNO DE TRILHOS E TRAVAMENTO FRONTAL ENTRE AS GAVETAS.  OS
MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU  INSTALADOS  PELO
FORNECEDOR.

1.387,50 41.625,00

8 300 UN

BALCÃO DUAS PORTAS – BALCÃO MEDINDO 900X750X450MM (L X A X P)
COM 02 PORTAS COM PRATELEIRA INTERNA. CONFECCIONADO EM MDF
COM  REVESTIMENTO  MELAMÍNICO  NA  COR  NOGUEIRA  NATURAL,
BEGE(OVO), MAPLE OU AMEIXA NEGRA, SENDO O TAMPO, ESTRUTURA E
PRATELEIRAS COM 25MM, PORTAS E FUNDO COM 15MM DE ESPESSURA.
TODAS  AS  BORDAS  COM  ACABAMENTO  EM  FITA  DE  PVC  0,5MM  DE
ESPESSURA, COLADA PELO PROCESSO "HOT MELT". DOBRADIÇAS EM AÇO
ZAMAK  COM  ABERTURA  EM  ÂNGULO  DE  270.  SISTEMA  DE
CHAVEAMENTO  COMPOSTO  POR  CHAVE  COM  CAPA  PLÁSTICA
ESCAMOTEÁVEL  DUPLA  FACE,  ROTAÇÃO  DE  180º  E  ACABAMENTO
CROMADO.  PUXADORES  TIPO  ALÇA  96MM  EM  ZAMAK  NA  COR
ALUMÍNIO. BASE METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO, SECÇÃO
TRANSVERSAL RETANGULAR DE 30X50MM, COM PINTURA EPÓXI NA COR
CINZA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR
PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16" X 25 MM PARA FIXAÇÃO. ENTREGA E
MONTAGEM DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.

491,00 147.300,00

9 300 UN

BALCÃO  DUAS  PORTAS  QUATRO  GAVETAS –  BALCÃO  MEDINDO
1400X750X450MM  (L  X  A  X  P),  COM  02  PORTAS  COM  PRATELEIRA
INTERNA E 04 GAVETAS. CONFECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO
MELAMÍNICO  NA  COR  NOGUEIRA  NATURAL,  BEGE(OVO)  MAPLE  OU
AMEIXA  NEGRA,  SENDO  O  TAMPO,  ESTRUTURA  E  PRATELEIRAS  COM
25MM, PORTAS E FUNDO COM 15MM DE ESPESSURA. TODAS AS BORDAS
COM ACABAMENTO  EM FITA  DE  PVC 0,5MM DE ESPESSURA,  COLADA
PELO  PROCESSO  "HOT  MELT".  DOBRADIÇAS  EM  AÇO  ZAMAK  COM
ABERTURA  EM  ÂNGULO  DE  270.  CORREDIÇAS  TELESCÓPICAS  LARGA,
COMPRIMENTO 400MM. SISTEMA DE CHAVEAMENTO COMPOSTO POR
CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE

972,50 291.750,00



180º  E  ACABAMENTO  CROMADO.  PUXADORES  TIPO  ALÇA  96MM  EM
ZAMAK NA COR ALUMÍNIO. BASE METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO
DE  AÇO,  SECÇÃO  TRANSVERSAL  RETANGULAR  DE  30X50MM,  COM
PINTURA EPÓXI NA COR CINZA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM
NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16" X 25 MM
PARA  FIXAÇÃO.  ENTREGA  E  MONTAGEM  DE  RESPONSABILIDADE  DO
FORNECEDOR.

10 20 UN

BANCO  DE  JARDIM  PRODUZIDO  EM  MADEIRA  PLÁSTICA  MACIÇA:
POSSUI  QUATRO  TÁBUAS  MACIÇAS,  DUAS  NO  ASSENTO  E  DUAS  NO
ENCOSTO NA COR MARROM PRODUZIDAS EM MADEIRA BIOSINTÉTICA
FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS PLÁSTICOS RECICLÁVEIS
E  CASCA  DE  ARROZ,  MEDIDAS  DAS  TABUAS:  1480X140X30MM,  OS
QUATRO CANTOS SUPERIORES DE CADA TABUA SÃO BOLEADOS, POR SER
MACIÇA, AS TABUAS DEVERAM TER A COR MARROM EM TODA A SUA
COMPOSIÇÃO  TANTO  EXTERNA  COMO  INTERNA.  A  SUSTENTAÇÃO  DO
BANCO É FEITO POR DOIS PÉS INJETADOS EM POLIPROPILENO RECICLADO
MAIS  ANTI-UV,  EM  FORMATO  DE  H,  SENDO  QUE  AS  DUAS  BASES  DE
APOIO  DE  CADA PÉ  SÃO  UNIDAS POR UMA TRAVESSA HORIZONTAL  E
DUAS EM DIAGONAL,  FORMANDO  UM V NO MEIO PARA DAR MAIOR
RESISTÊNCIA  AOS  PÉS,  AS  BASES  DE  APOIO  DOS  PÉS  QUE  FICAM  EM
CONTATO  COM  O  CHÃO  POSSUEM  75MM  DE  LARGURA  PARA  PODER
FIXAR  ATRAVÉS  DE  PARAFUSOS  O  BANCO  AO  CHÃO,  DUAS  MÃO
FRANCESAS COM 300MM DE COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA EM
FORMA DE T, QUE VÃO EM DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TABUA DO ASSENTO
DANDO  MAIOR  EQUILÍBRIO  A  ESTRUTURA.  A  ESPESSURA  DA  PAREDE
CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVE SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR
RESISTÊNCIA E  O PESO MÍNIMO DO PÉ É DE 1,560KG, OS PÉS DEVEM
POSSUIR A DISPONIBILIDADE DE FORNECIMENTO NAS SEGUINTES CORES
PIGMENTADAS: VERMELHO, VERDE, AZUL, BRANCO, MARROM E PRETO.
MEDIDAS TOTAIS DO PÉ: 730X515X53MM. MEDIDAS TOTAIS DO BANCO:
COMPRIMENTO:  1480MM,  ALTURA  DO  ASSENTO:  380MM,  ALTURA
TOTAL: 730MM; LARGURA DA BASE DO ASSENTO: 290MM; LARGURA DA
BASE DO ENCOSTO: 340MM. NA TABUA SUPERIOR DO ENCOSTO DEVERA
SER  FIXADA  UMA  PLACA  IDENTIFICANDO  A  MARCA  DO  PRODUTO.
APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
NO  CAU  (CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO)  PARA  A
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D695-
15  COM  RESISTÊNCIA  SUPERIOR  A  280KN  EM  NOME  DO  LICITANTE.
DEVERÁ SER MONTADAS COM 20 UNIDADES DE PARAFUSOS, ARRUELAS E
PORCAS COM TECNOLOGIA NANOTEC PARA EVITAR A CORROSÃO, SENDO
QUE 18 SÃO DE 1/4X1.3/4 E DOIS SÃO DE 1/4X1. ACOMPANHA MANUAL
DE MONTAGEM. O BANCO POSSUI PESO DE 28KG E SUPORTA NO MÍNIMO
400KG DE PESO.

616,33 12.326,60

11 50 UN

BERÇO -  CABECEIRA E PESEIRA EM FORMATO DE URSINHO, FABRICADOS
EM MDF DE 18MM COM PINTURA LAQUEADA NA COR BRANCA, GRADES
EM PINUS ROLIÇOS PLASTIFICADOS NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO
DUAS REGULAGENS DE ALTURA, ESTRADO EM MADEIRA RESISTENTE COM
NO MÍNIMO DUAS REGULAGENS DE ALTURA. SAPATAS REGULADORAS DE
NÍVEL. DIMENSÕES DO COLCHÃO PARA O BERÇO: 1300X600X100MM.

555,50 27.775,00

12 50 UN

CADEIRA – ASSENTO E ENCOSTOS PLÁSTICOS E ESTRUTURA METÁLICA –
ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO 1010/1020 SENDO OS PÉS E SUPORTES DO
ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM
1.5MM DE ESPESSURA DE PAREDE SOLDADOS COM SOLDA MIG À DUAS
TRAVESSAS  HORIZONTAIS  DE  TUBOS  DE  AÇO  7/8"  X  1,2MM  DE
ESPESSURA  FORMANDO  UM  CONJUNTO  ESTRUTURAL  EMPILHÁVEL.
ESTRUTURA COM TRATAMENTO QUÍMICO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA

183,00 9.150,00



EPÓXI PÓ. ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PÉS E TRAVESSES
COM  PONTEIRAS  PLÁSTICAS  INJETADAS  EM  POLIPROPILENO.  ASSENTO
CONFECCIONADO  EM  POLIPROPILENO  COPOLÍMERO  (PP)  INJETADO  E
MOLDADO  ANATOMICAMENTE  COM  ACABAMENTO  TEXTURIZADO.
DIMENSÕES:465MM  X  470MM  X  5MM  (L  X  P  X  E.PAREDE)  .  POSSUI
CANTOS  ARREDONDADOS  E  É  UNIDO  À  ESTRUTURA  POR  MEIO  DE  4
(QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLÁSTICO. ALTURA DO ASSENTO ATÉ O
CHÃO  DE  425MM.  O  ENCOSTO  É  FABRICADO  EM  POLIPROPILENO
COPOLÍMERO  INJETADO  E  MOLDADO  ANATOMICAMENTE  COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 460MM X
330MM X 5MM(L X A X E.PAREDE) E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A
ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO
QUE SE ENCAIXA A ESTRUTURA METÁLICA,  TRAVADA POR DOIS PINOS
FIXADORES PLÁSTICOS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA
COR  DO  ENCOSTO,  DISPENSANDO  A  PRESENÇA  DE  REBITES  OU
PARAFUSOS.  O  ENCOSTO  POSSUI  FUROS  PARA  VENTILAÇÃO.  CORES:
PRETA, CINZA AZUL MARINHO OU VERMELHA.

13 300 UN

CADEIRA  FIXA  ESTOFADA –  COM  ESPALDAR  MÉDIO  MOLDADA
ANATOMICAMENTE, ASSENTO MEDIDO 440X400MM, ENCOSTO MEDIDO
400X290MM, AMBOS EM COMPENSADO MULTI-LAMINADO, COBERTOS
COM ESPUMA INJETADA 40MM, REVESTIDA EM TECIDO 10% POLIESTER
NA COR VERDE OU PRETA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PERFIL DE PVC
MACHO FÊMEA, MONTADA SOB ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8" COM
PAREDE DE 2MM. ENCOSTO LIGADO AO ASSENTO POR MEIO DE BARRA
METÁLICA COBERTA POR SANFONA DE POLIPROPILENO. COMPONENTES
METÁLICOS  SOLDADOS  PELO  PROCESSO  MIG,  E  TRATAMENTO  ANTI-
CORROSIVO,  COM  PINTURA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  PRETA  COM  PELÍCULA
ENTRE 40 À 70 MICRA DE ESPESSURA. ALTURA TOTAL 810MM, LARGURA
TOTAL  440MM,  PROFUNDIDADE  TOTAL  520MM,  ALTURA  DO  ASSENTO
430MM, OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO
FORNECEDOR

253,66 76.098,00

14 230 UN

CADEIRA GIRATÓRIA DIREÇÃO COM BRAÇO – CADEIRA ESTOFADA COM
APÓIA-BRAÇOS  INJETADOS  EM  POLIPROPILENO  NA  COR  PRETA  COM
HASTES  DUPLAS  CROMADAS  NO  FORMATO  DE  "P",  APOIADA  SOBRE
CINCO HASTES EM POLIPROPILENO INJETADO, COM RODÍZIOS DUPLOS. O
COM  ENCOSTO  ESPALDAR  MÉDIO,  REGULAGEM  DE  INCLINAÇÃO  POR
MEIO DE ALAVANCA COM TRAVAMENTO E REGULAGEM DA ALTURA DO
APOIO LOMBAR (ENCOSTO).  SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA
DA  ALTURA  DO  ASSENTO  ATRAVÉS  DE  PISTÃO  A  GÁS,  PERMITINDO
ROTAÇÃO  DE  360º  E  CAPA  RETRÁTIL  DE  PROTEÇÃO  EM  MATERIAL
PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO CONTORNO UM
PERFIL  PLÁSTICO  PARA  PROTEÇÃO  CONTRA BATIDAS  EM  PVC  NA  COR
PRETA.  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM  COMPENSADO  MULTILAMINADO
REVESTIDO  COM  ESPUMA  INJETADA  50MM,  COBERTOS  COM  TECIDO
POLIÉSTER NA COR VERDE, ENCOSTO COM QUATRO COSTURAS VERTICAIS
E  UMA  HORIZONTAL  FORMANDO  GOMOS.  DIMENSÕES:  ASSENTO
LARGURA:  460  MM;  PROFUNDIDADE:  470  MM  ENCOSTO  FORMATO
CÔNICO: LARGURA: 450 MM NA PARTE INFERIOR E 400MM NA PARTE
SUPERIOR; ALTURA 460 MM; ALTURA TOTAL 920 -1060MM; ALTURA DO
ASSENTO  AO  CHÃO  420  –  570MM.  OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER
MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

955,00

219.650,00

15 100 UN

CADEIRA  LONGARINA  MODELO  02  LUGARES –  ENCOSTO  EM
COMPENSADO  ANATOMICAMENTE  MOLDADO  A  QUENTE  COM
ESPESSURA DE 12MM A 16MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM
POLIURETANO FLEXÍVEL H.R.,  ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUÍVEL COM
DENSIDADE MÉDIA  DE  45 KG/M³,  MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
APOIO  LOMBAR  E  ESPESSURA  MÉDIA  DE  50MM.  BORDAS

582,33 58.233,00



ARREDONDADAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE PVC SEMIRRÍGIDO. PARTE
TRASEIRA DO ENCOSTO REVESTIDA COM MANTA DE ESPUMA DE 10MM
DE ESPESSURA E COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. REVESTIMENTO EM
TECIDO  100  %  POLIÉSTER.  ASSENTO  EM  COMPENSADO
ANATOMICAMENTE MOLDADO A QUENTE COM ESPESSURA DE 12MM A
16MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL
H.R., ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUÍVEL COM DENSIDADE MÉDIA DE 45
KG/M³, MOLDADA ANATOMICAMENTE E ESPESSURA MÉDIA DE 50MM.
BORDAS ARREDONDADAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE PVC SEMIRRÍGIDO.
PARTE  INFERIOR  REVESTIDA  EM  NÃO  TECIDO  NA  COR  PRETA,  COM
FIXAÇÃO  DO  ASSENTO  NA  ESTRUTURA  E  NO  ENCOSTO  ATRAVÉS  DE
PARAFUSOS,  COM  PORCAS,  GARRAS  CRAVADAS  NO  INTERNO  DO
ASSENTO. REVESTIMENTO EM TECIDO 100 % POLIÉSTER. APOIA BRAÇOS
COM ALMA DE AÇO TREFILADO TOTALMENTE REVESTIDO COM ESPUMA
DE  POLIURETANO  DE  PELE  INTEGRAL  SKIN.  UNIÃO  DO  ASSENTO  E
ENCOSTO  ATRAVÉS  DE  CHAPA  DE  AÇO  ESTAMPADO  DE  2,5"  X  5/16",
PINTADO  PELO  SISTEMA  ELETROSTÁTICO  EPÓXI  PÓ  TEXTURIZADO.
ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  DECAO  50  X  30  COM  PONTEIRAS  DE
NYLON E  SAPATAS  NIVELADORAS  DE  ALTURA,  PINTURA  EM EPÓXI  PÓ.
MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO – LARGURA 460MM ALTURA 450MM.
ASSENTO  –  LARGURA  460MM  PROFUNDIDADE  430MM.  OS  MÓVEIS
DEVERÃO SER MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

16 100 UN

CADEIRA  LONGARINA  MODELO  3  LUGARES –  ENCOSTO  EM
COMPENSADO  ANATOMICAMENTE  MOLDADO  A  QUENTE  COM
ESPESSURA DE 12MM A 16MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM
POLIURETANO FLEXÍVEL H.R.,  ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUÍVEL COM
DENSIDADE MÉDIA  DE  45 KG/M³,  MOLDADA ANATOMICAMENTE COM
APOIO  LOMBAR  E  ESPESSURA  MÉDIA  DE  50MM.  BORDAS
ARREDONDADAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE PVC SEMIRRÍGIDO. PARTE
TRASEIRA DO ENCOSTO REVESTIDA COM MANTA DE ESPUMA DE 10MM
DE ESPESSURA E COURO SINTÉTICO NA COR PRETA. REVESTIMENTO EM
TECIDO  100  %  POLIÉSTER.  ASSENTO  EM  COMPENSADO
ANATOMICAMENTE MOLDADO A QUENTE COM ESPESSURA DE 12MM A
16MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL
H.R., ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUÍVEL COM DENSIDADE MÉDIA DE 45
KG/M³, MOLDADA ANATOMICAMENTE E ESPESSURA MÉDIA DE 50MM.
BORDAS ARREDONDADAS PROTEGIDAS POR PERFIL DE PVC SEMIRRÍGIDO.
PARTE  INFERIOR  REVESTIDA  EM  NÃO  TECIDO  NA  COR  PRETA,  COM
FIXAÇÃO  DO  ASSENTO  NA  ESTRUTURA  E  NO  ENCOSTO  ATRAVÉS  DE
PARAFUSOS, COM PORCA, GARRAS CRAVADAS NO INTERNO DO ASSENTO.
REVESTIMENTO EM TECIDO 100 % POLIÉSTER. APOIA BRAÇOS COM ALMA
DE  AÇO  TREFILADO  TOTALMENTE  REVESTIDO  COM  ESPUMA  DE
POLIURETANO DE PELE INTEGRAL SKIN. UNIÃO DO ASSENTO E ENCOSTO
ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO ESTAMPADO DE 2,5" X 5/16", PINTADO PELO
SISTEMA ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO. ESTRUTURA EM TUBO
DE  AÇO  DECAO  50  X  30  COM  PONTEIRAS  DE  NYLON  E  SAPATAS
NIVELADORAS  DE  ALTURA,  PINTURA  EM  EPÓXI  PÓ.  MEDIDAS
APROXIMADAS:  ENCOSTO  –  LARGURA  460MM,  ALTURA  450MM.
ASSENTO  –  LARGURA  460MM,  PROFUNDIDADE  430MM.  OS  MÓVEIS
DEVERÃO SER MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

835,33 83.533,00

17 160 UN

CADEIRA  MODELO  DIGITADOR  GIRATÓRIA  COM  BRAÇO  REGULÁVEL -
ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICAMENTE MOLDADO A QUENTE
COM ESPESSURA DE 12MM A 16MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA
EM  POLIURETANO  FLEXÍVEL  H.R.,  ISENTO  DE  CFC,  AUTO  EXTINGUÍVEL
COM DENSIDADE MÉDIA DE 45 KG/M³, MOLDADA ANATOMICAMENTE E
ESPESSURA  MÉDIA  DE  50 MM.  BORDAS  ARREDONDADAS  PROTEGIDAS
POR PERFIL DE PVC DUPLO SEMIRRÍGIDO. PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO
REVESTIDA EM COURO  SINTÉTICO  NA COR PRETA.  REVESTIMENTO EM

599,33

95.892,80



TECIDO 100 % POLIÉSTER,  COSTURA LISA.  ASSENTO EM COMPENSADO
ANATOMICAMENTE MOLDADO A QUENTE COM ESPESSURA DE 12 MM A
16 MM, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL
H.R., ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUÍVEL COM DENSIDADE MÉDIA DE 45
KG/M³, MOLDADA ANATOMICAMENTE E ESPESSURA MÉDIA DE 50 MM.
BORDAS  ARREDONDADAS  PROTEGIDAS  POR  PERFIL  DE  PVC  DUPLO
SEMIRRÍGIDO.  PARTE  INFERIOR  REVESTIDA  EM  NÃO  TECIDO  NA  COR
PRETA,  COM  FIXAÇÃO  DO  ASSENTO  NA  ESTRUTURA  E  NO  ENCOSTO
ATRAVÉS DE PARAFUSOS, COM PORCAS GARRAS CRAVADAS NO INTERNO
DO ASSENTO.  REVESTIMENTO EM TECIDO 100 % POLIÉSTER,  COSTURA
LISA.  APOIA BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA EM SEIS  POSIÇÕES
ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL.  MECANISMO E REGULAGEM DE ALTURA:
ESTRUTURA GIRATÓRIA  COM 05 HASTES  EM NYLON,  SOBRE  RODÍZIOS
DUPLOS DE NYLON. MECANISMO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADO COM
REGULAGEM  DE  INCLINAÇÃO  DE  ENCOSTO  ATRAVÉS  DE  ALAVANCA
LATERAL,  REGULAGEM  DE  ALTURA  DO  ENCOSTO  POR  SISTEMA  DE
CATRACA SEM A NECESSIDADE DE MANÍPULOS. COMPONENTES DO TUBO
CENTRAL: MOLA AMORTECEDORA PARA EVITAR OS IMPACTOS DO SENTAR
BRUSCO  (A  MOLA  AMORTECEDORA  FUNCIONA  INCLUSIVE  NA
REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA), BUCHA EM POLIACETAL (MATERIAL DE
BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO, QUE PERMITE O FÁCIL GIRO DA CADEIRA,
BEM  COMO  A  REGULAGEM  DE  SUA  ALTURA,  SEM  CAUSAR  RUÍDOS),
ROLAMENTO  DE  ESFERA  EM  AÇO,  ENVOLVIDAS  EM  CORPO  DE
POLIETILENO  NATURAL  (PROPICIAM  SUAVIDADE  E  EFICIÊNCIA  NO
MOVIMENTO GIRATÓRIO), BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM
COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL
PROTEÇÃO DOS MECANISMOS. COLUNA CENTRAL EM TUBO DE AÇO COM
DIÂMETRO  DE  50,8  MM,  PISTÃO  COM  REGULAGEM  DE  ALTURA
PNEUMÁTICA E  AMORTECIMENTO POR MOLA PINTADO PELO  SISTEMA
ELETROSTÁTICO EPÓXI-PÓ TEXTURIZADO. RODÍZIOS: CORPO EM NÁILON
NATURAL  INJETADO  (MATERIAL  DE  BAIXO  COEFICIENTE  DE  ATRITO  E
RESISTÊNCIA  À  ABRASÃO),  ROLDANAS  DUPLAS  EM  NÁILON  NATURAL
INJETADO,  COM  MOVIMENTOS  INDEPENDENTES  E  FIXADAS  EM  EIXO
HORIZONTAL DISPOSTO NO  CORPO DO RODÍZIO,  PRODUZIDO EM AÇO
ABNT 12L14 COM DIÂMETRO DE 8MM, EIXO VERTICAL EM AÇO ABNT
12L14, ZINCADO NATURAL, COM DIÂMETRO DE 11 MM, FIXADO À BASE
ATRAVÉS DE ANEL DE PRESSÃO EM AÇO (O EIXO VERTICAL PROTEGE A
BASE DA CADEIRA OU POLTRONA DEVIDO A SUA ELEVADA RESISTÊNCIA,
ALÉM DE GARANTIR A VERTICALIDADE DO RODÍZIO E O SEU PERFEITO
FUNCIONAMENTO,  MESMO  DURANTE  O  USO  EM  CARPETES  MAIS
ESPESSOS). MEDIDAS APROXIMADAS: ENCOSTO: LARGURA 420, ALTURA
360.  ASSENTO:  LARGURA  450,  PROFUNDIDADE  430.  (CADEIRA  DEVE
ATENDER AS  NORMAS DA ABNT E  NR  17).  OS MÓVEIS  DEVERÃO SER
MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

18 50 UN

CADEIRA  MODELO  POLTRONA  DIRETOR  FIXA  PÉS  "S" -  CADEIRA
ESTOFADA COM APÓIA-BRAÇOS INJETADOS EM POLIPROPILENO NA COR
PRETA COM ASTES DUPLAS CROMADAS NO FORMATO DE "P", APOIADA
SOBRE ESTRUTURA FIXA EM "S"  NA COR PRETA,  CONFECCIONADA EM
TUBO DE 1", COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ENCOSTO ESPALDAR
MÉDIO.  O  ASSENTO  E  O  ENCOSTO  TERÃO  EM  TODO  CONTORNO  UM
PERFIL  PLÁSTICO  PARA  PROTEÇÃO  CONTRA BATIDAS  EM  PVC  NA  COR
PRETA.  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM  COMPENSADO  MULTILAMINADO
REVESTIDO  COM  ESPUMA  INJETADA  50MM,  COBERTOS  COM  TECIDO
POLIÉSTER NA COR VERDE E PRETA, ENCOSTO COM QUATRO COSTURAS
VERTICAIS  E  UMA  HORIZONTAL  FORMANDO  GOMOS.  DIMENSÕES:
ASSENTO  LARGURA:  460  MM;  PROFUNDIDADE:  470  MM  ENCOSTO
FORMATO CÔNICO: LARGURA: 450 MM NA PARTE INFERIOR E 400MM NA
PARTE SUPERIOR; ALTURA 460 MM ALTURA TOTAL 920 -1060MM; ALTURA

768,00 38.400,00



DO  ASSENTO  AO  CHÃO  420  –  570MM. OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER
MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

19 20 UN

CAMA  INFANTIL:  COLORIDA,  ATÓXICA,  CONSTITUÍDA  DE  2(DUAS)
CABECEIRAS  E  2(DOIS)  PÉS  DE  APOIO  ARTICULÁVEL  PARA  EVITAR  O
ENVERGAMENTO(MAIOR  RESISTÊNCIA  AO  IMPACTO),  EM  MATERIAL
TERMOPLÁSTICO  PELO  PROCESSO  DE  INJEÇÃO  NAS  CORES  VIOLETA,
VERDE  LIMÃO,  LARANJA  OU  VERDE  BANDEIRA.  OS  PÉS  SEGUEM  O
MESMO  DESIGN  DAS  CABECEIRAS  E  ESTÃO  LOCALIZADOS  NA  PARTE
CENTRAL COM FUNCIONAMENTO EM ÂNGULO DE 90º(NOVENTA) GRAUS,
CABECEIRAS  E  PÉS  DOTADOS  DE  PONTEIRAS  DE  BORRACHA,  SENDO
QUATRO(4) PARA CADA CABECEIRA E DOIS (2) EM CADA PÉ, OU SEJA, UM
TOTAL  DE  DOZE(12).  AS  SUAS  LATERAIS  COMPÕEM-SE  COM  DOIS  (2)
TUBOS  OBLONGOS  16X30  EM  AÇO,  ESPESSURA  DE  1,90MM  CADA.
SISTEMA DE ENCAIXE EMPILHÁVEL, COM ESPAÇO DE 5CM ENTRE UMA
TELA E OUTRA. LEITO CONFECCIONADO EM TELA VAZADA COM SISTEMA
DE VENTILAÇÃO, ANTITRANSPIRANTE, LAVÁVEL, ANTIFUNGO, ANTI-UV E
ANTIOXIDANTE,  CONFECCIONADA  EM  TECIDO  100%  POLIÉSTER
EMPASTADO  COM  PVC  DE  ALTA  RESISTÊNCIA  E  LATERAIS  SELADAS  A
QUENTE.  SISTEMA  DE  FIXAÇÃO  ENTRE  CABECEIRA/TELA  ATRAVÉS  DE
PRESILHA  E  PARAFUSOS  PARA  PLÁSTICO  FLANGEADO  RI  ZINCADO
BRANCO MEDINDO CADA 3,5X12MM, SENDO UM TOTAL DE TRINTA (30)
NESTA MEDIDA, QUINZE (15) PARAFUSOS PARA CADA PRESILHA, ENTRE
CABECEIRA/TUBO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA PLÁSTICO FLANGEADO
RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,0 X 14MM, SENDO UM TOTAL DE
8 NESTA MEDIDA, 4 PARAFUSOS PARA CADA TUBO, ENTRE PÉ DE APOIO/
TUBO, ATRAVÉS DE SUPORTE FIXO, TRAVA E PARAFUSOS PARA PLÁSTICO
FLANGEADO RI ZINCADO BRANCO, MEDINDO CADA 4,00 X14MM, SENDO
UM TOTAL DE 4, 2 PARAFUSOS PARA CADA TUBO. APRESENTAR JUNTO
COM  A  PROPOSTA  DE  PREÇOS  RELATÓRIO  DE  ENSAIO  EMITIDO  POR
LABORATÓRIO  ACREDITADO  PELO  INMETRO,  DO  IMPACTO  IZOD  EM
MATERIAL POLIMÉRICO DAS CABECEIRAS E PÉS DE APOIO ARTICULÁVEL
DA CAMINHA EMPILHÁVEL COM RESISTÊNCIA MÉDIA AO IMPACTO IGUAL
OU MAIOR QUE 205 J/M EM NOME DA MARCA COTADA NA PROPOSTA. A
CAMINHA  EMPILHAVEL  É  COMPOSTA  POR  MÓDULOS,  ESTE  SISTEMA
PERMITE QUE TODOS OS SEUS COMPONENTES SEJAM REPOSTOS. FAIXA
ETÁRIA: 2 À 5 ANOS, ATÉ 55KG. COMPRIMENTO: 1,26M, LARGURA 59CM E
ALTURA 12CM.

332,00 6.640,00

20 40 CJ

CONJUNTO DE REFEITÓRIO EMPILHÁVEL INFANTIL, COMPOSTO POR: 01
MESA PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEL. ESTRUTURA EM TUBO 20X40MM
(CHAPA  1,2MM).  PINTURA  COM  TINTA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  VERDE
ESCOLAR.  TAMPO  EM  MDF  DE  25MM,  REVESTIDA  EM  LAMINADO
DECORATIVO  DE  ALTA PRESSÃO  POST  FORMING 90º  NA  COR MARFIM
LISO TEXTURIZADO NO  SENTIDO LONGITUDINAL  E  FITA DE BORDA NA
MESMA  COR  NO  SENTIDO  TRANSVERSAL  COMPRIMENTO:  2000MM  ;
LARGURA:  700MM;  ALTURA:  660MM  –  02  BANCOS  PARA  REFEITÓRIO
EMPILHÁVEIS.  ESTRUTURA  EM  TUBO  20X40MM  (CHAPA  1,2  MM).
PINTURA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR VERDE ESCOLAR. ASSENTO EM
MADEIRA MDP 25MM , REVESTIDA EM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA
PRESSÃO POST FORMING 90º NA COR MARFIM LISO TEXTURIZADO NO
SENTIDO LONGITUDINAL E  FITA DE BORDA NO SENTIDO TRANSVERSAL
COMPRIMENTO: 1900MM ; LARGURA: 300MM; ALTURA: 300MM

1.138,00 45.520,00

21 40 CJ

CONJUNTO  DE  REFEITÓRIO  EMPILHÁVEL,  COMPOSTO  POR:  01  MESA
PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEL. ESTRUTURA EM TUBO 20X40MM (CHAPA
1,2MM).  PINTURA  COM  TINTA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  VERDE  ESCOLAR.
TAMPO  EM  MADEIRA  MDF  DE  25MM,  REVESTIDA  EM  LAMINADO
DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO POSTFORMING 90º NA COR MARFIM LISO
TEXTURIZADO NO SENTIDO LONGITUDINAL E FITA DE BORDA NA MESMA

1.203,00 48.120,00



COR NO  SENTIDO  TRANSVERSAL  COMPRIMENTO:  2000MM;  LARGURA:
700MM; ALTURA: 740MM – 02 BANCOS PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEIS.
ESTRUTURA EM TUBO 20X40MM (CHAPA 1,2 MM). PINTURA COM TINTA
EPÓXI-PÓ NA COR VERDE ESCOLAR. ASSENTO EM MADEIRA MDP 25MM ,
REVESTIDA  EM  LAMINADO  DECORATIVO  DE  ALTA  PRESSÃO  POST
FORMING  90º  NA  COR  MARFIM  LISO  TEXTURIZADO  NO  SENTIDO
LONGITUDINAL  E  FITA  DE  BORDA  NO  SENTIDO  TRANSVERSAL  –
COMPRIMENTO: 1900MM; LARGURA: 300MM; ALTURA: 470MM

22 100 CJ

CONJUNTO  DO  PROFESSOR,  COMPOSTO  POR:  TAMPO  EM  MDF  DE
25MM,  REVESTIDO  LAMINADO  DECORATIVO  DE  ALTA PRESSÃO  FOSCO
TEXTURIZADO  POSTFORMING  180º  NA  COR  MARFIM  NO  SENTIDO
LONGITUDINAL  E  FITAL  DE  BORDA  NO  SENTIDO  TRANSVERSAL,
ENCAIXADO  NA  ESTRUTURA,  PAINEL  FRONTAL  REVESTIDO  EM  MDF
REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DE 15MM,
ESTRUTURA EM TUBO 20X40MM, ESPESSURA 1,20, PINTURA EM TINTA
EPÓXI-PÓ NA COR VERDE ESCOLAR. GAVETEIRO COM 2 GAVETAS COM
CHAVES TAMPO: 1160X500X15MM ; COMPRIMENTO: 1100MM; ALTURA:
750MM – 01 CADEIRA EMPILHÁVEL  COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8",
ESPESSURA 1,5MM, 2 TRAVESSAS DE APOIO DO ASSENTO. PINTURA EM
TINTA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  VERDE  ESCOLAR.  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM
COMPENSADO  ANATÔMICO,  REVESTIDO  EM  LAMINADO  DE  ALTA
PRESSÃO  0,8MM  NA  COR  MARFIM.  ASSENTO:  390X390X10MM;
ENCOSTO: 350X150X10MM; ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460MM; ALTURA
TOTAL: 763MM. ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO: 98º ÂNGULO DE
INCLINAÇÃO DO ASSENTO: -3,5º, RAIO ABA FRONTAL 88MM

558,50 55.850,00

23 30 CJ

CONJUNTO  EDUCATIVO  ECOLÓGICO  COMPOSTO  POR  UMA  MESA  E
QUATRO CADEIRAS: MESA PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA
POSSUI  OITO  TÁBUAS  MACIÇAS  NO  TAMPO  COM  MEDIDAS  DE
100X20X730MM NA COR MARROM OU 100X13X730MM COLORIDAS, E
QUATRO  TABUAS DE  MADEIRA PLÁSTICA  MACIÇA  NAS  LATERAIS  PARA
ACABAMENTO, FIXADAS POR FORA DO TAMPO, AS TABUAS DA BORDA
POSSUEM MEDIDAS DE 100X20MM OU 100X13MM. A ESTRUTURA DOS
PÉS DA MESA É FEITA POR 4 PALANQUES DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA
COM MEDIDA 65X65X730MM SEM CANTOS VIVOS,  CADA PALANQUE É
FIXADO EM UM DOS CANTOS DO TAMPO QUADRADO DA MESA ATRAVÉS
DE PARAFUSOS NA BORDA E NO TAMPO PARA DAR MAIO RESISTÊNCIA A
ESTRUTURA,  TODOS  OS  PARAFUSOS  DE  FIXAÇÃO  DEVERAM  SER
ESCAREADOS COM BROCA DE 10MM E TAMPADOS COM UM TAPA FUROS
DE  MADEIRA  PLÁSTICA  COM  MEDIDAS  DE  10X4MM.  EM  UMA  DAS
BORDAS  LATERAIS  DEVERA  SER  FIXADA  UMA  PLACA  EM  INOX
IDENTIFICANDO  A  MARCA  DO  PRODUTO.  MEDIDAS  TOTAIS  DA  MESA:
75CM  DE  ALTURA,  84CM  DE  LARGURA  E  77CM  DE  PROFUNDIDADE.
SOBRE O TAMPO DEVERA SER FIXADOS UMA PEÇA DE ACRÍLICO DE 4MM
BRANCA  COM MEDIDAS  DE  50X50CM E  SOBRE  ELA  UM  ADESIVO  EM
XADREZ  PARA  JOGOS.  QUATRO  CADEIRAS:  PRODUZIDAS  EM  MADEIRA
PLÁSTICA  MACIÇA,  POSSUI  QUATRO  TABUAS  MACIÇAS,  DUAS  NO
ASSENTO  E  DUAS  NO  ENCOSTO  NA  COR  MARROM  PRODUZIDAS  EM
MADEIRA BIOSINTÉTICA FABRICADAS ATRAVÉS DA MISTURA DE RESÍDUOS
PLÁSTICOS  RECICLÁVEIS  E  CASCA  DE  ARROZ,  MEDIDAS  DAS  TABUAS:
490X140X30MM.  POR SER  MACIÇA,  AS  TABUAS DEVERAM TER  A  COR
MARROM  EM  TODA  A  SUA  COMPOSIÇÃO  TANTO  EXTERNA  COMO
INTERNA. A SUSTENTAÇÃO DA CADEIRA É FEITA POR DOIS PÉS INJETADOS
EM  POLIPROPILENO  RECICLADO  MAIS  ANTI-UV,  EM  FORMATO  DE  H,
SENDO QUE AS DUAS BASES DE APOIO DE CADA PÉ SÃO UNIDAS POR
UMA TRAVESSA HORIZONTAL E DUAS EM DIAGONAL, FORMANDO UM V
NO MEIO PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA AOS PÉS, AS BASES DE APOIO
DOS PÉS QUE FICAM EM CONTATO COM O CHÃO POSSUEM 75MM DE
LARGURA PARA PODER FIXAR  ATRAVÉS DE  PARAFUSOS A  CADEIRA AO

1.831,66 54.949,80



CHÃO.  DEVE  POSSUIR  UMA  MÃO  FRANCESA  COM  300MM  DE
COMPRIMENTO E 5MM DE ESPESSURA EM FORMA DE T,  QUE VAI EM
DIAGONAL DO PÉ ATÉ A TABUA DO ASSENTO DANDO MAIOR EQUILÍBRIO
A ESTRUTURA. A ESPESSURA DA PAREDE CENTRAL E INTERNA DO PÉ DEVE
SER DE NO MÍNIMO 6MM PARA DAR RESISTÊNCIA E O PESO MÍNIMO DO
PÉ  É  DE  1,56KG,  OS  PÉS  DEVEM  POSSUIR  A  DISPONIBILIDADE  DE
FORNECIMENTO  NAS  SEGUINTES  CORES  PIGMENTADAS:  VERMELHO,
VERDE,  AZUL,  BRANCO,  MARROM  E  PRETO.  MEDIDAS  TOTAIS  DO  PÉ:
730X515X53MM.  MEDIDAS  TOTAIS  DA  CADEIRA:  LARGURA:  490MM,
ALTURA DO  ASSENTO:  380MM,  ALTURA TOTAL:  730MM; LARGURA DA
BASE DO ASSENTO: 290MM; LARGURA DA BASE DO ENCOSTO: 340MM.
APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
NO  CAU  (CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO)  PARA  A
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D695-
15  COM  RESISTÊNCIA  SUPERIOR  A  280KN  EM  NOME  DO  LICITANTE.
DEVERÁ SER MONTADO COM 18 UNIDADES DE PARAFUSOS, ARRUELAS E
PORCAS COM TECNOLOGIA NANOTEC PARA EVITAR A CORROSÃO, SENDO
QUE 17 SÃO DE 1/4X1.3/4 E UMA DE 1/4X1. ACOMPANHA MANUAL DE
MONTAGEM. A CADEIRA POSSUI PESO DE 9KG E SUPORTA NO MÍNIMO
400KG DE PESO.

24 80 CJ

CONJUNTO  ESCOLAR  COMPOSTO  DE  CARTEIRA  E  CADEIRA  PARA
CRIANÇAS  DE  12  A  18  ANOS:  CARTEIRA:  LATERAIS  E  TRAVESSA  DE
SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA
16(1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO 38MM (1 ½") EM CHAPA 16(1,5MM).
FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO
DE  SUA  PARTE  SUPERIOR  DANDO  ASSIM  MAIOR  RESISTÊNCIA  À
SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO  INJETADAS  NA  COR  AZUL,  FIXADAS  À  ESTRUTURA
ATRAVÉS  DE  REBITES  DE  REPUXO  DIÂMETRO  DE  4,80MM,
COMPRIMENTO:12MM.  PROTEÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO
ESPECIAL ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI PÓ,
HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR CINZA. PORTA LIVROS(503X304MM) EM
POLIPROPILENO  INJETADO  NA  COR  CINZA,  FIXADO  À  ESTRUTURA
LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR EM ABS (600X450MM) TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA,
SUPERFÍCIE  PLANA,  BORDAS  LATERAIS  EM  ALTO  BRILHO  (ABAS  QUE
ENVOLVEM A  ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE  45MM DE  ALTURA NO
LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO
CONTATO  COM  O  USUÁRIO)  COM  FRIZO  PARA  MAIOR  RESISTÊNCIA,
NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO.  ALTURA DA MESA: 760MM. CADEIRA:
ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA  14  (1,90MM).
PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO VIRGEM, INJETADOS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA
ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM
TRATAMENTO  ESPECIAL  ANTICORROSIVO  E  DESENGRAXANTE.  PINTURA
EM  EPÓXI-PÓ,  HÍBRIDA  E  ELETROSTÁTICA  COR  CINZA.
ASSENTO(400X400MM)  E  ENCOSTO(396X198MM)  EM  POLIPROPILENO
INJETADOS,  ANATÔMICOS,  COR AZUL.  ALTURA DO  ASSENTO  AO  CHÃO
460MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO  ESPECIFICADO  DE
ACORDO COM A NORMA NBR 14006/2008 E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
DETERMINAÇÃO  DO  TEOR  DE  CHUMBO  NA  PINTURA  EPÓXI-PÓ  DA
ESTRUTURA  METÁLICA  DO  MOBILIÁRIO  ESCOLAR,  COM  RESULTADO
MENOR QUE 0,06 % (SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DA PRESENÇA DE
CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08, EMITIDO POR
LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO LICITANTE.

719,66 57.572,80



25 700 CJ

CONJUNTO  ESCOLAR  COMPOSTO  DE  CARTEIRA  E  CADEIRA  PARA
CRIANÇAS  DE  3  A  5  ANOS:  CARTEIRA:  LATERAIS  E  TRAVESSA  DE
SUSTENTAÇÃO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA
16(1,5MM). PÉS EM TUBO DE AÇO 38MM (1 ½") EM CHAPA 16(1,5MM).
FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA REFORÇO
DE  SUA  PARTE  SUPERIOR  DANDO  ASSIM  MAIOR  RESISTÊNCIA  À
SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA COR AMARELO,  FIXADAS À  ESTRUTURA
ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO
12MM.  PROTEÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO  ESPECIAL
ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E
ELETROSTÁTICA  COR  CINZA.  PORTA  LIVROS(503X304MM)  EM
POLIPROPILENO  INJETADO  NA  COR  CINZA,  FIXADO  À  ESTRUTURA
LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR EM ABS (600X450MM) TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA,
SUPERFÍCIE  PLANA,  BORDAS  LATERAIS  EM  ALTO  BRILHO  (ABAS  QUE
ENVOLVEM A  ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE  45MM DE  ALTURA NO
LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO
CONTATO  COM  O  USUÁRIO)  COM  FRISO  PARA  MAIOR  RESISTÊNCIA,
NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO.  ALTURA DA MESA: 590MM. CADEIRA:
ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA  14  (1,90MM).
PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO  VIRGEM,  INJETADOS  NA  COR  AMARELO,  FIXADAS  À
ESTRUTURA  ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  E  PINO  EXPANSOR.  PROTEÇÃO  DA
SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO  ESPECIAL  ANTICORROSIVO  E
DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR
CINZA.  ASSENTO(400X310MM)  E  ENCOSTO  (396  X  198  MM)  EM
POLIPROPILENO INJETADOS,  ANATÔMICOS,  COR AMARELO.  ALTURA DO
ASSENTO AO CHÃO 350MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS
CERTIFICADO  DE  CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO
ESPECIFICADO  DE  ACORDO  COM  A  NORMA  NBR  14006/2008  E
RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE  CHUMBO NA
PINTURA EPÓXI PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR,
COM RESULTADO MENOR QUE 0,06 % (SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DA
PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08,
EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO
LICITANTE.

666,33 466.431,00

26 700 CJ

CONJUNTO  ESCOLAR  COMPOSTO  DE  CARTEIRA  E  CADEIRA  PARA
CRIANÇAS  DE  5  A  7  ANOS:  CARTEIRA:  LATERAIS  E  TRAVESSA  DE
SUSTENTAÇÃO DO PORTA-LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA
16(1,5MM).  PÉS  EM  TUBO  DE  AÇO  38MM  (1  ½")  EM  CHAPA
16(1,5MM).FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA
REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR DANDO ASSIM MAIOR RESISTÊNCIA À
SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO INJETADAS NA COR VERMELHO, FIXADAS À ESTRUTURA
ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO
12MM.  PROTEÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO  ESPECIAL
ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E
ELETROSTÁTICA  COR  CINZA.  PORTA  LIVROS(503X304MM)  EM
POLIPROPILENO  INJETADO  NA  COR  CINZA,  FIXADO  À  ESTRUTURA
LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR EM ABS (600X450MM) TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA,
SUPERFÍCIE  PLANA,  BORDAS  LATERAIS  EM  ALTO  BRILHO  (ABAS  QUE
ENVOLVEM A  ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE  45MM DE  ALTURA NO
LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO
CONTATO  COM  O  USUÁRIO)  COM  FRISO  PARA  MAIOR  RESISTÊNCIA,
NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO

735,66 514.962,00



NA PARTE INFERIOR DO TAMPO.  ALTURA DA MESA: 640MM. CADEIRA:
ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA  14
(1,90MM).PONTEIRAS,  SAPATAS  E  ESPAÇADORES  DO  ASSENTO,  EM
POLIPROPILENOCOPOLÍMERO VIRGEM,  INJETADOS NA COR VERMELHO,
FIXADAS  À  ESTRUTURA  ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  E  PINO  EXPANSOR.
PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTICORROSIVO
E DESENGRAXANTE.  PINTURA EM EPÓXI-PÓ,  HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA
COR  CINZA.  ASSENTO(400X350MM)  E  ENCOSTO(396X198MM)  EM
POLIPROPILENO INJETADOS, ANATÔMICOS, COR VERMELHO. ALTURA DO
ASSENTO AO CHÃO 380MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS
CERTIFICADO  DE  CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO
ESPECIFICADO  DE  ACORDO  COM  A  NORMA  NBR  14006/2008  E
RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE  CHUMBO NA
PINTURA EPÓXI PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR,
COM RESULTADO MENOR QUE 0,06 % (SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DA
PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08,
EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO
LICITANTE.

27 700
CJ

CONJUNTO  ESCOLAR  COMPOSTO  DE  CARTEIRA  E  CADEIRA  PARA
CRIANÇAS  DE  7  A  12  ANOS:  CARTEIRA:  LATERAIS  E  TRAVESSA  DE
SUSTENTAÇÃO DO PORTA-LIVROS EM TUBO DE AÇO 29X58MM EM CHAPA
16(1,5MM).  PÉS  EM  TUBO  DE  AÇO  38MM  (1  ½")  EM  CHAPA
16(1,5MM).FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO 20X20(PAREDE 1,50MM) PARA
REFORÇO DE SUA PARTE SUPERIOR DANDO ASSIM MAIOR RESISTÊNCIA À
SUPERFÍCIE DO TAMPO. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO  INJETADAS  NA  COR  VERDE,  FIXADAS  À  ESTRUTURA
ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DIÂMETRO DE 4,80MM, COMPRIMENTO
12MM.  PROTEÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO  ESPECIAL
ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E
ELETROSTÁTICA  COR  CINZA.  PORTA  LIVROS(503X304MM)  EM
POLIPROPILENO  INJETADO  NA  COR  CINZA,  FIXADO  À  ESTRUTURA
LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO. TAMPO EM FORMATO
RETANGULAR EM ABS (600X450MM) TEXTURIZADO 4MM DE ESPESSURA,
SUPERFÍCIE  PLANA,  BORDAS  LATERAIS  EM  ALTO  BRILHO  (ABAS  QUE
ENVOLVEM A  ESTRUTURA NAS DIMENSÕES DE  45MM DE  ALTURA NO
LADO POSTERIOR DO TAMPO COM REDUÇÃO PARA 21MM NA PARTE DO
CONTATO  COM  O  USUÁRIO)  COM  FRIZO  PARA  MAIOR  RESISTÊNCIA,
NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO
NA PARTE INFERIOR DO TAMPO.  ALTURA DA MESA: 715MM. CADEIRA:
ESTRUTURA  EM  TUBO  DE  AÇO  20,7MM,  EM  CHAPA  14  (1,90MM).
PONTEIRAS, SAPATAS E ESPAÇADORES DO ASSENTO, EM POLIPROPILENO
COPOLÍMERO  VIRGEM,  INJETADOS  NA  COR  VERDE,  FIXADAS  À
ESTRUTURA  ATRAVÉS  DE  ENCAIXE  E  PINO  EXPANSOR.  PROTEÇÃO  DA
SUPERFÍCIE  COM  TRATAMENTO  ESPECIAL  ANTICORROSIVO  E
DESENGRAXANTE. PINTURA EM EPÓXI-PÓ, HÍBRIDA E ELETROSTÁTICA COR
CINZA.  ASSENTO  (400X390MM)  E  ENCOSTO(396X198MM)  EM
POLIPROPILENO  INJETADOS,  ANATÔMICOS,  COR  VERDE.  ALTURA  DO
ASSENTO AO CHÃO 430MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS
CERTIFICADO  DE  CONFORMIDADE  DO  INMETRO  PARA  O  MODELO
ESPECIFICADO  DE  ACORDO  COM  A  NORMA  NBR  14006/2008  E
RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE  CHUMBO NA
PINTURA EPÓXI-PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR,
COM RESULTADO MENOR QUE 0,06 % (SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DA
PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08,
EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO
LICITANTE.

758,33 530.831,00

CONJUNTO  ESCOLAR  INFANTIL COMPOSTO  POR:  01  MESA  COM
ESTRUTURA EM TUBO 1  1/4",  ESPESSURA 1,20MM COM PINTURA EM



28 700 CJ

TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. TAMPO EM MDF 15MM, REVESTIDO
COM LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESSÃO FOSCO TEXTURIZADO,
DIVIDINDO A QUANTIDADE TOTAL ENTRE AS CORES: AZUL REAL, VERDE
KIWI,  AMARELO  OURO,  LARANJA  CERÂMICA  E  MARFIM.  CANTOS
ARREDONDADOS  COM  BORDA  EM  PVC  NA  COR  BRANCA  TAMPO:
800X800X15MM;  ALTURA  TOTAL:  520MM  –  04  CADEIRAS  COM
ESTRUTURA  EM  TUBO  OBLONGO  16X30,  ESPESSURA1,20MM  COM
PINTURA EM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, 2 TRAVESSAS DE APOIO
DO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA ÚNICA COM
PEGA-MÃO  EMBUTIDO  NA  PARTE  SUPERIOR  DO  ENCOSTO  EM
COMPENSADO  ANATÔMICO  MOLDADO,  REVESTIDO  EM  LAMINADO
MELAMÍNICO  DE  ALTA  PRESSÃO  FOSCO  TEXTURIZADO,  DIVIDINDO  A
QUANTIDADE TOTAL ENTRE AS CORES: AZUL REAL, VERDE KIWI, AMARELO
OURO,  LARANJA  CERÂMICA  E  MARFIM  –  CONCHA:  290X250X270MM;
ALTURA  ATÉ  O  ASSENTO:  310MM;  ALTURA  TOTAL:  570MM  -  DEVERA
ACOMPANHAR  LAUDO  DE  ENSAIO  DA  QUALIDADE  DO  COMPENSADO,
CONFORME NBR 14006/08 EMITIDO PELO LABORATÓRIO CREDENCIADO
AO INMETRO

1.050,00 735.000,00

29
200 UN

ESTANTE  DE  AÇO –  ESTANTE  COM  06  PRATELEIRAS  REGULÁVEIS  E  04
COLUNAS FIXAS AS PRATELEIRAS SÃO CONFECCIONADAS COM ESPESSURA
DE  0,60  MM  (24USG)  COM  DIMENSÕES  MÍNIMAS  DE  920  MM  DE
COMPRIMENTO  E  300  MM  DE  PROFUNDIDADE,  COM  REFORÇO  EM
OMEGA NO SENTIDO LONGITUDINAL, COM TRÊS DOBRAS NO SENTIDO
DO COMPRIMENTO E DUAS NO SENTIDO DE PROFUNDIDADE, CONTENDO
SISTEMA  DE  ENCAIXE  SEM  UTILIZAÇÃO  DE  PARAFUSOS.  COLUNAS  DE
SUSTENTAÇÃO CONFECCIONADAS COM ESPESSURA DE 1,90 MM (14USG)
COM FURAÇÃO, PERMITINDO REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. TRAVESSA
DE  REFORÇO  NAS  LATERAIS  E  FUNDO  EM  “X”,  FIXADOS  NAS  DUAS
EXTREMIDADES ÀS COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS
COM PORCAS DE CADA LADO. PINTURA NA COR BEGE (OVO) OU CINZA
ATRAVÉS DO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ COM CAMADA MÍNIMA DE
TINTA  DE  70  MICRAS  E  TRATAMENTO  COM  BANHO  QUÍMICO
ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE.  DIMENSÕES DA ESTANTE:  FRENTE
(F): 920MM – ALTURA (A): 1980MM – PROFUNDIDADE (P): 300MM. OS
MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU  INSTALADOS  PELO
FORNECEDOR.

370,00 74.000,00

30 50 UN

LIXEIRA  DE  UM  CESTO  REDONDA  100%  ECOLÓGICA  E  RECICLADA,
PRODUZIDA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA PARA MOBILIÁRIO URBANO
ECOLOGICAMENTE CORRETO, ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE AO SOL,
MARESIA, CUPINS, RECICLÁVEL E NÃO TÓXICO. POSSUI UM CESTO, COM
MEDIDAS  INTERNAS  DE  30  DIÂMETRO  X  490MM  DE  ALTURA  COM
APROXIMADAMENTE  40  LITROS,  SUSTENTADO  POR  UM  PALANQUE
MACIÇO  DE  MADEIRA  PLÁSTICA  RECICLÁVEL  E  ECOLÓGICO  REDONDO
COM MEDIDA DE 58MM DE DIÂMETRO COM ALTURA DE 100CM PARA
SUA SUSTENTAÇÃO FIXADO NA BASE DO CESTO, O FUNDO DO CESTO E
FEITO  COM  UMA  CHAPA  TETRA  PAK  LISA  COM  DIÂMETRO  30CM.
APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
NO  CAU  (CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO)  PARA  A
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
COMPRESSÃO DA MADEIRA PLÁSTICA SEGUNDO A NORMA ASTM D695-
15 COM RESISTÊNCIA SUPERIOR A 280KN EM NOME DO LICITANTE.  O
CESTO  POSSUI  17  (DEZESSETE)  TÁBUAS  MACIÇAS  MEDINDO
48X20X490MM NA COR MARROM OU 50X13X490MM COLORIDAS.  NA
TÁBUA CENTRAL EM UMA DAS LATERAIS DEVERA SER FIXADA UMA PLACA
IDENTIFICANDO  A  MARCA  DO  PRODUTO.  40  LITROS  –  DEVE  SER
ENTREGUE MONTADA.

426,66 21.333,00

MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA  COM 6 CADEIRAS:  01  MESA COM



31 40 UN

TAMPO EM MDF DE 25MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE
ALTA PRESSÃO FOSCO TEXTURIZADO NA COR MARFIM LISO, BORDA EM
PERFIL PVC NA COR DO TAMPO. ESTRUTURA CENTRAL COMPOSTA POR 4
TUBOS  DE  AÇO  VERTICAIS  DE  20X30MM  SOLDADOS  EM  4  TUBOS
HORIZONTAIS  DE  APOIO  AO  TAMPO  E  4  TUBOS  BASE  SOLDADOS  EM
FORMA DE X EM TUDO 30X50, COM SAPATAS REGULADORA DE NÍVEL E
PONTEIRAS  EMBUTIDAS  NAS  8  EXTREMIDADES,  PINTURA  EM  TINTA
EPÓXI-PÓ  NA  COR  VERDE  ESCOLAR  DIÂMETRO:  1200MM;  ALTURA:
740MM - 06 CADEIRAS EMPILHÁVEIS COM ESTRUTURA EM TUBO 7/8",
ESPESSURA 1,5MM, 2 TRAVESSAS DE APOIO DO ASSENTO. PINTURA EM
TINTA  EPÓXI-PÓ  NA  COR  VERDE  ESCOLAR.  ASSENTO  E  ENCOSTO  EM
COMPENSADO  ANATÔMICO,  REVESTIDO  EM  LAMINADO  DE  ALTA
PRESSÃO 0,8MM NA COR MARFIM ASSENTO: 390X390X10MM; ENCOSTO:
350X150X10MM;  ALTURA  ATÉ  O  ASSENTO:  460MM;  ALTURA  TOTAL:
763MM;  ÂNGULO  DE  INCLINAÇÃO  DO  ENCOSTO:  98º;  ÂNGULO  DE
INCLINAÇÃO DO ASSENTO: -3,5º, RAIO ABA FRONTAL 88MM

1.603,00 64.120,00

32 30 UN

MESA DE REUNIÃO OVAL 8 PESSOAS MESA OBLONGA DE REUNIÃO 2500
X  1300  X  750MM.  TAMPO  E  PAINEL  CENTRAL  CONFECCIONADOS  EM
CHAPA  DE  MADEIRA  AGLOMERADA  25/18MM  DE  ESPESSURA
RESPECTIVAMENTE  PRODUZIDA  COM  PARTÍCULAS  DE  MADEIRAS
SELECIONADAS  DE  PINUS  E  EUCALIPTO,  AGLUTINADAS  COM  RESINA
SINTÉTICA, TERMOFIXO, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA
DE  CALOR  E  PRESSÃO,  REVESTIDA  COM  FILME  MELAMÍNICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
ÚNICO E INSEPARÁVEL. SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR
DE  GIRO  CONFECCIONADO  EM  AÇO  ESTAMPADO  COM  25MM  DE  Ø,
PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM
AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS
DE  ACABAMENTO  CONFECCIONADAS  EM  POLIETILENO  E  29MM  Ø.
BORDAS  RETAS  COM  ACABAMENTO  EM  FITA  DE  PVC  2,0MM  DE
ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL
NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E
TERMICAMENTE  ESTÁVEL,  COLADA  AO  SUBSTRATO  DE  MADEIRA  PELO
PROCESSO "HOT MELT". CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE AÇO 1,2MM
DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE ATÉ 03 TOMADAS
QUADRADAS E 04 RJS (DADOS E TELEFONE), PELA PARTE INTERNA, SENDO
AS TOMADAS NA PARTE CENTRAL DA CA LHA E  OS RJ´S  02  A 02 NAS
EXTREMIDADES  DA  MESMA  (PADRÃO  GTS/  FURUKAWA  /  AMP),  COM
LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELÉTRICA, LÓGICA E
TELE FÔNICA TAMBÉM NO SENTIDO HORIZONTAL. ESTRUTURA METÁLICA
COMPOSTA POR: BASE LATERAL CONIFICADA COM CORPO TUBULAR DE 3"
DIÂMETRO  E  CONE  INFERIOR  COM  DE  450MM  DE  DIÂMETRO
CONFECCIONADA EM CHAPA DE  AÇO S  AE 1006  \1008 DE  1,2MM DE
ESPESSURA.  AS  ESTRUTURAS  EM  AÇO  RECEBERÃO  PINTURA
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COM  RESINA  A  BASE  DE  EPÓXI  E  POLIÉSTER
FORMANDO UMA C AMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA,
ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO
DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EM PREGADA, DE
FORMA  QUE  O  RESULTADO  ATENDA  AS  EXIGÊNCIAS  PREVISTAS  NAS
NORMAS  DA  ABNT.  TAMPO  COR  MAPLE,  PAINEL  NA  COR  NOGAL,
ESTRUTURA NA COR BEGE. OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU
INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

5.235,00 157.050,00

33 10 UN

MESA EM L COR BEGE (OVO). MESA EM "L" 1400 X 1400X 650 X 750MM.
TAMPO,  LATERAL  E  PAINEL  INFERIOR  LATERAL  CONFECCIONADOS  EM
CHAPA  DE  MADEIRA  AGLOMERADA  25/25/18MM  DE  ESPESSURA
RESPECTIVAMENTE  PRODUZIDA  COM  PARTÍCULAS  DE  MADEIRAS
SELECIONADAS  DE  PINUS  E  EUCALIPTO,  AGLUTINADAS  COM  RESINA

1.725,00 17.250,00



SINTÉTICA, TERMOFIXO, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA
DE  CALOR  E  PRESSÃO,  REVESTIDA  COM  FILME  MELAMÍNICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE  FUNDIR  À  MADEIRA  AGLOMERADA,  FOR  –  MANDO  COM  ELA  UM
CORPO ÚNICO  E INSEPARÁVEL.  SISTEMA DE  FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR
TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO COM 25MM DE
Ø, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM
AÇO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS
DE  ACABAMENTO  CONFECCIONADAS  EM  POLIETILENO  E  2  9MM  Ø.
BORDAS  RETAS  COM  ACABAMENTO  EM  FITA  DE  PVC  2,0MM  DE
ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL FRONTAL
NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E
TERMICAMENTE  ESTÁVEL,  COLADA  AO  SUBSTRATO  DE  MADEIRA  PELO
PROCESSO  "HOT  MELT".  GUIA  DE  CABOS,  CONFECCIONADO  EM
POLIESTIRENO  INJETADO  COM  Ø  INTERNO  DE  60  MM  NA  COR  DO
REVESTIMENTO,  LOCALIZADO  NO  CANTO  DA  MESA.  PERFIL  "  U"  PARA
FIXAÇÃO  DAS  SAPATAS  EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  10  06  A  1008  COM
ESPESSURA  DE  1,2MM  FIXADO  NA  PARTE  INFERIOR  DA  LATERAL  POR
MEIO  DE  PARAFUSOS  COM  PINTURA  EPÓXI  E  ACABAMENTO  LISO.
SAPATAS NIVELADORAS, COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E
BARRA ROSCADA DE 5/16" X 25 MM PARA FIXAÇÃO, FIXADAS NO PAINEL
LATERAL.  ESTRUTURA  METÁLICA  COMPOSTA  POR:  BASE  LATERAL
CONIFICADA COM CORPO TUBULAR DE 3" DIÂMETRO E CONE INFERIOR
COM DE 300MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE
1006 \1008 DE 1,2MM D E ESPESSURA E BASE TUBULAR EM CHAPA DE
AÇO  SAE  100  6  A  1008  COM  Ø  DE  3"  E  1,2MM  DE  ESPESSURA  E
DISPOSITIVO  NIVELADOR  EM  MATERIAL  PLÁSTICO.  PAINEL  INFERIOR
PRINCIPAL  CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1  006  A  1008,
1,5MM DE ESPESSURA, RETANGULAR COM RECORTE SINUOSO NA PARTE
INFERIOR, COM ESTAMPA DECORATIVA LINEAR EM FUROS QUADRADOS
DE 08 MM E AFASTAMENTO DE 80MM DE EIXO A EIXO, ESTRUTURADO
POR MEIO DE QUADRO METÁLICO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO
SAE  1006  A  1008  SECÇÃO  QUADRADA  20  X  20  X  1,2MM.  CALHAS
HORIZONTAIS EM CHAPA DE AÇO 1,2MM DE ESPESSURA , COM FURAÇÃO
PARA ALOJAMENTO DE ATÉ 03 TOMADAS QUADRADAS E 04 RJ´S (DADOS E
TELEFONE),  PELA  PART  E  INTERNA,  SENDO  AS  TOMADAS  NA  PARTE
CENTRAL DA CA LHA E OS RJ´S 02 A 02 NAS EXTREMIDADES DA MESMA
(PADRÃO  GTS/  FURUKAWA /  AMP),  COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A
PASSAGEM DA FIAÇÃO ELÉTRICA,  LÓGICA E  TELE FÔNICA TAMBÉM NO
SENTIDO HORIZONTAL.  AS  ESTRUTURAS EM AÇO RECEBERÃO PINTURA
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COM  RESINA  A  BASE  DE  EPÓXI  E  POLIÉSTER
FORMANDO UMA CAM ADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA,
ATENDENDO- SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO
DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE
FORMA  QUE  O  RESULTADO  ATENDA  AS  EXIGÊNCIAS  PREVISTAS  NAS
NORMAS  DA  ABNT.  OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU
INSTALADOS PELO FORNECEDOR

34 200 UN

MESA  ESCRITÓRIO:  TAMPO  EM  MDF  DE  25MM,  COM REVESTIMENTO
MELAMÍNICO  DUAS  FACES  NA  COR  NOGUEIRA  NATURAL,  FURAÇÃO
LATERAL DE PASSAGEM DE FIAÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MDF DE 15MM.
ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 30X70, ESPESSURA 1,20, COM PASSAGEM
DE FIAÇÃO E CALHA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO LISO, PINTURA EPÓXI-
PÓ  NA COR CINZA.  4  SAPATAS  REGULADORAS  DE  NÍVEL  E  PONTEIRAS
INTERNAS ENCAIXADA NA ESTRUTURA. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS, EM
MDF DE 15M, NA COR MAPLE. TODAS AS BORDAS COM ACABAMENTO
EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA, COLADA PELO PROCESSO "HOT
MELT".CORREDIÇA TELESCÓPICA, E FECHADURA MÚLTIPLA DE TODAS AS
GAVETAS SIMULTANEAMENTE. PUXADORES TIPO ALÇA 96MM EM ZAMAK.

1.017,50 203.500,00



COMPRIMENTO: 1400MM; LARGURA: 700MM; ALTURA: 750MM

35 30 UN

MESA OVAL/OBLONGA – MESA OBLONGA DE REUNIÃO 2000 X 1000 X
740  MM  TAMPO  E  PAINEL  CENTRAL  CONFECCIONADOS  EM  MDF
25/18MM  DE  ESPESSURA  RESPECTIVAMENTE,  COM  REVESTIMENTO
MELAMÍNICO NA COR NOGUEIRA NATURAL,  MAPLE E  AMEIXA NEGRA.
SISTEMA  DE  FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR  TAMBOR  DE  GIRO
CONFECCIONADO EM AÇO ESTAMPADO COM 25MM DE Ø, PARAFUSO DE
MONTAGEM RÁPIDA M6 X 13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO USINADO E
ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO
CONFECCIONADAS  EM  POLIETILENO  E  29MM  Ø.  BORDAS  RETAS  COM
ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E
LATERAIS  E  0,5MM  PARA  O  PAINEL  CENTRAL  NA  COR  E  PADRÃO  DO
REVESTIMENTO,  PROCESSO  "HOT  MELT".  ESTRUTURA  METÁLICA
COMPOSTA POR: BASE LATERAL CONIFICADA COM CORPO TUBULAR DE 3"
DIÂMETRO  E  CONE  INFERIOR  COM  DE  450MM  DE  DIÂMETRO
CONFECCIONADA  EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1006  \1008  DE  1,2MM  DE
ESPESSURA.  AS  ESTRUTURAS  EM  AÇO  RECEBERÃO  PINTURA
ELETROSTÁTICA  A  PÓ  COM  RESINA  A  BASE  DE  EPÓXI  E  POLIÉSTER
FORMANDO  UMA CAMADA MÍNIMA DE  50/60  MICRA DE  ESPESSURA,
ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO
DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE
FORMA  QUE  O  RESULTADO  ATENDA  AS  EXIGÊNCIAS  PREVISTAS  NAS
NORMAS  DA  ABNT.  OS  MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU
INSTALADOS PELO FORNECEDOR

1.175,00 35.250,00

36 5 UN

MESA REDONDA COR BEGE (OVO). MESA REDONDA DE REUNIÃO Ø 1200
X  750MM.  TAMPO  CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  MADEIRA
AGLOMERADA 25MM DE ESPESSURA PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE
MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM
RESINA  SINTÉTICA,  TERMOFIXO,  QUE  SE  CONSOLIDAM  SOB  A  AÇÃO
CONJUNTA DE CALOR E PRESSÃO, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO
TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME
SE FUNDIR À MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO
ÚNICO E INSEPARÁVEL. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE
PVC 2,0MM DE ESPESSURA NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO COM
RESISTÊNCIA  A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL,  COLADA  AO
SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO "HOT MELT". BASE CONIFICADA
COM  CORPO  TUBULAR  DE  3"  DIÂMETRO  E  CONE  INFERIOR  COM  DE
300MM DE DIÂMETRO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 \
1008  DE  1,2MM  DE  ESPESSURA  AS  ESTRUTURAS  METÁLICAS  EM  AÇO
RECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI
E POLIÉSTER FORMANDO UMA CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE
ESPESSURA,  ATENDENDO-SE  OS  CRITÉRIOS  DE  PREPARAÇÃO,
TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA
TINTA  EMPREGADA,  DE  FORMA  QUE  O  RESULTADO  ATENDA  AS
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS D A ABNT.  OS MÓVEIS DEVERÃO
SER MONTADOS E/OU INSTALADOS PELO FORNECEDOR.

837,00 4.185,00

37 100 UN

MESA RETA COM DUAS GAVETAS COR BEGE (OVO), COM PUXADORES NA
COR PRETA. MESA MEDINDO 1400 X 750 X 750MM TAMPO, LATERAIS E
PAINEL  FRONTAL  CONFECCIONADOS  EM  CHAPA  DE  MADEIRA
AGLOMERADA  25/25/18MM  DE  ESPESSURA  RESPECTIVAMENTE
PRODUZIDA COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E
EUCALIPTO,  AGLUTINADAS  COM  RESINA  SINTÉTICA,  TERMOFIXO,
REVESTIDA  COM  FILME  MELAMÍNICO  TEXTURIZADO,  SISTEMA  DE
FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM AÇO
ESTAMPADO COM 25MM DE Ø, PARAFUSO DE MONTAGEM RÁPIDA M6 X
13MM, ROSCA MÉTRICA EM AÇO  USINADO  E ACABAMENTO  ZINCADO
BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM

691,33

69.133,00



POLIETILENO E 29MM Ø. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE
PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O
PAINEL  FRONTAL  NA  COR  E  PADRÃO  DO  REVESTIMENTO  COM
RESISTÊNCIA  A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL,  COLADA  AO
SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO "HOT MELT". GUIA DE CABOS
CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO INJETADO COM Ø INTERNO DE 60
MM  NA  COR  DO  REVESTIMENTO,  LOCALIZADO  NO  CANTO  DA  MESA.
PERFIL "U" PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1006 A
1008  COM  ESPESSURA  DE  1,2MM  FIXADO  NA  PARTE  INFERIOR  DA
LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPÓXI E ACABAMENTO
LISO. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR
PRETA  E  BARRA ROSCADA  DE  5/16"  X  25  MM PARA FIXAÇÃO.  TORRE
VERTICAL  CONFECCIONADA  EM  CHAPA  DE  AÇO  SAE  1006  A  1008  DE
1,2MM DE ESPESSURA, EM FORMA DE PARALELOGRAMO REGULAR, COM
ÂNGULOS DE 90/45 GRAUS, COM TAMPA DESTACÁVEL E RECORTE TIPO
CANOA NA PARTE SUPERIOR PARA POSSIBILITAR A PEGA PARA O SAQUE,
FIXADA POR MEIO DE DISPOSITIVOS PLÁSTICOS DE PRESSÃO, LOCALIZADA
NA FACE CHANFRADA INTERNA DA TORRE (VOLTADA AO USUÁRIO). TRÊS
LEITOS  INDEPENDENTES,  (ELÉTRICO/  LÓGICO/TELEFÔNICO)  FORMADOS
POR PERFIL "U" DE 30X20MM TAMBÉM CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO, DE FORMA A POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DO “CABEAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA”, FIXADO NA PARTE INTERNA DA FACE
CHANFRADA POSTERIOR AO USUÁRIO, POR MEIO DE SOLDA PONTO. BASE
COM  SAPATA  EM  MATERIAL  PLÁSTICO  INJETADO  COM  Ø  DE  89MM  E
19MM DE ALTURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE BARRA ROSCADA
REFORÇADA  DE  3/8"  COM  HASTE  DE  44MM  PARA  PERMITIR  A
REGULAGEM  DE  ALTURA.  CALHAS  HORIZONTAIS  EM  CHAPA  DE  AÇO
1,2MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE ATÉ 03
TOMADAS  QUADRADAS  E  04  RJ´S  (DADOS  E  TELEFONE),  PELA  PARTE
INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA PARTE CENTRAL DA CALHA E OS RJ´S
02 A 02 NAS EXTREMIDADES DA MESMA (PADRÃO GTS/ FURUKAWA /
AMP), COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELÉTRICA,
LÓGICA  E  TELEFÔNICA  TAMBÉM  NO  SENTIDO  HORIZONTAL.  AS
ESTRUTURAS EM AÇO RECEBERÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM
RESINA  A  BASE  DE  EPÓXI  E  POLIÉSTER  FORMANDO  UMA  CAMADA
MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS CRITÉRIOS
DE  PREPARAÇÃO,  TRATAMENTO  E  TEMPO  DE  CURA  RECOMENDADOS
PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO
ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. GAVETEIRO
FIXO  COM  02  GAVETAS  MEDINDO  350X  500X270MM  DE  ALTURA
CONFECCIONADO  EM  CHAPA  DE  MADEIRA  AGLOMERADA  PRODUZIDA
COM PARTÍCULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINU S E EUCALIPTO,
AGLUTINADAS  COM  RESINA  SINTÉTICA,  TERMOFIXO,  NA  COR  ARGILA,
QUE SE  CONSOLIDAM SOB A  AÇÃO  CONJUNTA DE  CALOR E  PRESSÃO,
REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE
PRENSAGEM  A  QUENTE,  FAZ  O  FILME  SE  FUNDIR  À  MADEIRA
AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO ÚNICO E INSEPARÁVEL,
SENDO 10MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO VERTICAL E 18 MM PARA
DEMAIS  PARTES.  BORDAS  RETAS COM ACABAMENTO  EM FITA  DE  PVC
0,5MM  DE  ESPESSURA  NA  COR  E  PADRÃO  DO  REVESTIMENTO  COM
RESISTÊNCIA  A  IMPACTOS  E  TERMICAMENTE  ESTÁVEL,  COLADA  AO
SUBSTRATO  DE  MADEIRA  PELO  PROCESSO  "HOT  MELT".  SISTEMA  DE
FIXAÇÃO  COMPOSTO  POR TAMBOR DE  GIRO  CONFECCIONADO  EM ZA
MAK  15MM  DE  Ø,  PARAFUSO  DE  MONTAGEM  RÁPIDA  M6  ROSCA
MÉTRICA  EM  ZAMAK  E  TAMPAS  PLÁSTICAS  DE  ACABAMENTO
CONFECCIONADAS  EM  POLIETILENO  E  18MM  DE  Ø.  GAVE  TAS
CONVENCIONAIS  NO  MESMO  MATERIAL  E  ACABAMENTO  D O CORPO,
SENDO  03MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO  HORI  ZONTAL  E  18MM
PARA  DEMAIS  PARTES,  COM  CORREDIÇAS  D  E  450  MM  DE



COMPRIMENTO,  FABRICADAS  EM  CHAPA  DE  AÇO  DOBRADA  COM
PINTURA  EPÓXI  NA  COR  PRETA,  ROLDANAS  DE  NYLON,  FIXADAS  POR
MEIO  DE  PARAFUSOS  AUTO  ATARRAXANTES  3,5  X  16  AACC  FENDA
CRUZADA.  SISTEMA  DE  CHAVEAMENTO  COM  APLICAÇÃO  FRONTAL,
TRAVAMENTO  LATERAL  DAS  GAVETAS  SIMULTANEAMENTE  COMPOSTO
POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO
DE 180º, CILINDRO COM CORPO 20MM DE COMPRIMENTO, Ø DE 19MM,
ABAS PARA FIXAÇÃO E ACABAMENTO CROMADO. PUXADOR TIPO HASTE
EM  BARRA  DE  AÇO  SECÇÃO  QUADRADA  DE  5/16",  COM  230MM  DE
COMPRIMENTO E PINOS ESPAÇADORES CONFECCIONADOS EM TUBO DE
AÇO COM Ø E ALTUR A DE 5 MM, COM PINTURA EPÓXI E ACABAMENTO
LISO E FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS MÉTRICOS M4 X 26MM.  OS
MÓVEIS  DEVERÃO  SER  MONTADOS  E/OU  INSTALADOS  PELO
FORNECEDOR.

38 100 UN

POLTRONA ESTOFADA EM FORMA DE MEIA LUA EM ESPUMA D-26 COM
REVESTIMENTO NA COR PRETA, VERDE CLARO OU LILAS EM CORVIM NAS
DIMENSÕES  77CM  DE  ALTURA,  72CM  DE  LARGURA  E  62  CM  DE
PROFUNDIDADE.  ESTRUTURA  INTERNA  DE  MADEIRA  PLÁSTICA  OU
EUCALIPTO, BASE DOS PÉS SOMENTE EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA NA
COR MARROM COM PERFIL REDONDO DE 58MM DE DIÂMETRO POR 3CM
DE ALTURA PARA EVITAR A ABSORÇÃO DE UMIDADE DO CHÃO, ENCOSTO
DE  FORMA  DE  MEIA  LUA  UNINDO-SE  AOS  BRAÇOS  DA  POLTRONA.
APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
DO  CAU(CONSELHO  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO)  PARA  A
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTO E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
COMPRESSÃO  DA  MADEIRA  PLÁSTICA  EM  UM  PERFIL  REDONDO  DE
100MM  SEGUNDO  A  NORMA  ASTM  D695-15  COM  RESISTÊNCIA
SUPERIOR  A  280  KN  EM  NOME  DO  LICITANTE.  TODAS  AS  COSTURAS
REFORÇADAS

656,66 65.666,00

39 8 UN

SUPORTE FIXO PARA CPU 186/REGULÁVEL X 250 X 560MMWD SF 01 COR
BEGE  (OVO).  COMPOSTO  POR  HASTE  PRINCIPAL  CONFECCIONADA  EM
TUBO  INDUSTRIAL,  SECÇÃO  QUADRADA  DE  16X16X  1,2MM,  HASTE
REGULÁVEL EM AÇO TREFILADO SECÇÃO QUADRADA 1/2" E MANIPULO
DE TRAVAMENTO FIXADO SOB TAMPO E LATERAL DA MESA POR MEIO DE
PARAFUSOS ZINCADOS, FENDA CRUZADA AUTO ATARRAXANTES 4,2 X 25
MM CABEÇA CHATA. COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A
PÓ  COM  RESINA  A  BASE  DE  EPÓXI  E  POLIÉSTER  FORMANDO  UMA
CAMADA MÍNIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA, ATENDENDO-SE OS
CRITÉRIOS  DE  PREPARAÇÃO,  TRATAMENTO  E  TEMPO  DE  CURA
RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA
QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA
ABNT

 255,00 2.040,00

40 100 UN

CADEIRA UNIVERSITÁRIA FRONTAL CANHOTA E DESTRA - ESTRUTURA EM
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1006/1020 20X20 (PAREDE 1,06MM) PARA
OS PÉS, PARA BASE E SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBO SAE 1006/1020
20X20 (PAREDE 1,20MM) COM TRAVESSAS ENTRE OS PÉS EM TUBO 3/4.
BRAÇO  DE  SUSTENTAÇÃO  DA  PRANCHETA  EM  TUBO  INDUSTRIAL
20X20(PAREDE  1,50MM),  DOTADO  DE  MÃO  FRANCESA  EM  TUBO
20X20(PAREDE 1,06MM), COM SISTEMA QUE PERMITE O DESLIZAMENTO
HORIZONTAL DA MESMA ATRAVÉS DE UMA BASE DE SUSTENTAÇÃO DA
PRANCHETA EM TUBO20X20(PAREDE 1,50) E SOBREPOSTO A ESTA, UMA
PEÇA EM CADA LADO EM TUBO 25X25(PAREDE 1,20MM) COM BUCHA
PLÁSTICA EMBUTIDA NO MESMO E QUE ENCAIXA À OUTRA PEÇA EM
TUBO 20X20(PAREDE 1,06MM). FECHAMENTO DOS TOPOS (QUATRO PÉS)
COM PONTEIRAS PLÁSTICAS  20X20 COM PINO EMBUTIDO.  SOLDAGEM
DOS  COMPONENTES  QUE  FORMAM  A  ESTRUTURA  DEVERÃO  SER
LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS

 643,33 64.333,00



AS  JUNÇÕES.  PROTEÇÃO  DA  SUPERFÍCIE  COM TRATAMENTO  ESPECIAL,
ANTICORROSIVO  E  DESENGRAXANTE.  PINTURA  EM  EPÓXI-PÓ  NA  COR
PRETA,  PROCESSO  DE  CURA  EM  ESTUFA  A  220°C. PORTA  LIVROS  TIPO
GRADIL  ARAMADO DE  AÇO 3/16.  ASSENTO(400X400X8MM) SEM ABAS
EM  RESINA  PLÁSTICA  (PP)  COM  CURVATURA  ANATÔMICA  NA  PARTE
ANTERIOR E POSTERIOR. ENCOSTO(410X210X8MM) EM RESINA PLÁSTICA
EM  ALTO  IMPACTO  (PP)  COM  BRILHO  SEM  ABAS.  A  ESPESSURA  DO
ASSENTO  E  DO  ENCOSTO  DEVERÁ  SER  MACIÇA  EM  TODA  A  SUA
EXTENSÃO.  FIXADOS  A  ESTRUTURA  ATRAVÉS  DE  REBITE  DE  REPUXO
6.2X25.  PRANCHETA(535X320MM)  CONFECCIONADA  EM  RESINA
PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO(ABS) NA COR VERDE COM ALTO BRILHO E
COM  NERVURAS  TRANSVERSAIS  E  LONGITUDINAIS  PARA  REFORÇO  À
TRAÇÃO  NA PARTE INFERIOR,  DOTADA DE  PORTA LÁPIS/CANETA,  COM
SISTEMA  DESLIZANTE  QUE  PERMITE  O  AJUSTE  HORIZONTAL  DA
PRANCHETA. FIXADA POR PARAFUSOS INVISÍVEIS. ALTURA DO ASSENTO
AO  CHÃO:  450MM.  ALTURA  DO  ENCOSTO  AO  CHÃO:  860MM.  PARTE
FRONTAL DA PRANCHETA: 740MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE
PREÇOS RELATÓRIO DE ENSAIO CONFORME NBR 9209/1986, REFERENTE
ENSAIO  PARA  DETERMINAÇÃO  DA MASSA  DE  FOSFATO  (1,36-G/M²  DE
16H),  PARA OBTENÇÃO DE  RESISTÊNCIA E  DURABILIDADE DA PINTURA
METÁLICA  DO  MOBILIÁRIO  ESCOLAR,  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO  DE
RENOME NACIONALMENTE RECONHECIDO E RELATÓRIO DE ENSAIO DA
TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E
EM NOME DO FABRICANTE DO MÓVEL, DA RESINA ABS DO TAMPO OU DA
PRANCHETA ESCOLAR, DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE
METAIS  CONFORME  NORMA  ABNT  NBR  300-3  (2004  –  VERSÃO
CORRIGIDA 2011) E RELATÓRIO DE ENSAIO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE CONCENTRAÇÃO 2.0  S,  NO
MÍNIMO  512  HORAS,  CONFORME  NBR  8096/1983,  EMITIDO  POR
LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.

041 4 UN

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:
ASSENTO  E  ENCOSTO  ANATÔMICA  DE  15  E  8MM.  -  ESPUMA  COM
DENSIDADE CONTROLADA DO ASSENTO E ENCOSTO; - BRAÇOS CROMADO
COM APOIO REVESTIDO NA MESMA COR DA POLTRONA; - REVESTIMENTO
EM TECIDO SINTÉTICO NA COR PRETA; - TIPO DA BASE GIRATÓRIA COM
REGULAGEM  DE  ALTURA  PISTÃO  À  GÁS.  -  REGULAGEM  RELAX  DO
ASSENTO/ENCOSTO; - BASE CROMADA COM RODÍZIOS. - DIMENSÕES DO
PRODUTO: MÍNIMO  ENTRE 113 A 121 CM DE ALT. X 0,63 LARG. X 0,60
PROF.  -MEDIDA DO  ASSENTO-  MÍNIMO 0,52 CM LARGURA X 0,52  CM
PROFUNDIDADE; -MEDIDA DO ENCOSTO MÍNIMO DE 0,67 CM ALTURA X
0,50 LARGURA; - LARGURA TOTAL COM OS BRAÇOS MÍNIMO 0,53 CM;-
ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO- MAX. 0,57 CM / MÍNIMA ENTRE 0,47
CM A 49 CM; - PESO SUPORTADO A PARTIR DE 120 KG; - MATERIAL DE
ESTRUTURA AÇO CROMADO; - MATERIAL DE PÉS POLIPROPILENO (PU); -
QUANTIDADE DE 5 PÉS;  -  OS MÓVEIS DEVERÃO SER MONTADOS E/OU
INSTALADOS PELO FORNECEDOR."

1.437,78 5.751,12

VALOR TOTAL GERAL R$ 5.234.643,82

2. A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
– FICHA TÉCNICA, COM FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO CONTENDO SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS;

3. ENTREGA E MONTAGEM: É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A ENTREGA E MONTAGEM DOS PRODUTOS,
SEM ÔNUS À PREFEITURA DE BRUSQUE.

4. PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 20(VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA.



5. LOCAL DE ENTREGA: O LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA
OU EMPENHO FINANCEIRO FORNECIDO PELAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE,
INDEPENDENTE DA QUANTIDADE.

6. GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, REVESTIDA DO ACEITE DAS DIVERSAS
SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO.

8.  PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇO RESULTANTE DESTE CERTAME TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE)
MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

 A  empresa  ....................................................................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o
nº  ....................................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.
(a)  ..........................................................................,  portador  do  Documento  de  Identidade
nº ....................................., inscrito no CPF sob o nº .................................. DECLARA, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificação como .......................................................... (incluir a condição
da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 e alterações posteriores e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

 ( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo
previsto no art.  43, §  1º da  Lei  Complementar  nº.  123/06, para regularização,  estando ciente  que,  do
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº
8.666/93.

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



Local, ......... de .........................de 2021

.........................................................................................................................................

Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

 (Nome da empresa), sediada (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº …........................,  por
intermédio  do  seu  representante  legal  o  Sr.(a)  …....................,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
…......................... e do CPF nº …................, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das
condições impeditivas, especificando:

1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
3 -  Que não incorre nas demais condições impeditivas  previstas no art.  9º da Lei  Federal  nº 8.666/93
consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.
4 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-
se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes
impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32,
parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.



Local, ......... de .........................de 2021

.........................................................................................................................................
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

DECLARAÇÃO QUE ATENDE O INCISO V DO ART. 27, DA LEI 8.666/93.

_______________________,  (nome  da  empresa),  com  sede  na
________________________________(endereço da empresa), CNPJ ______________________________,
por  seu  representante  legal  infra-assinado,  em  atenção  ao  inciso  V  do  art.  27  da  Lei  nº  8.666/1993,
acrescido  pela  Lei  nº  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  que  cumpre
integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República, ou seja, de que não
possui  em seu quadro de pessoal,  empregado(s)  menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

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



Local, ......... de .........................de 2021

.........................................................................................................................................
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

 A  empresa  ................................................................,  inscrita  no  CNPJ  sob
nº  .........................................,  sediada  na  .............................................,  cidade  de  ..................................,
estado  .................,  telefone(s)  .............................................................,  e-mail  para
contato ............................................., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ….............................., portador da
Carteira de Identidade nº ….........................  e do CPF nº …................,  declara, sob as penas da Lei,  que
preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico nº
034/2021, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do
Edital e seus anexos.

 Local, ......... de .........................de 2021



.........................................................................................................................................
Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO VI
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº..../2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2021

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos (data), o  MUNICÍPIO DE BRUSQUE,  pessoa jurídica de direito público, situado na Praça das
Bandeiras, nº 77, cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.102.343/0001 – 94,
por meio da Secretaria da Fazenda e Gestão Estratégica, neste ato representadas por sua Secretária abaixo
assinada, RESOLVE, nos termos do artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº. 034/2021
(SRP), homologado  pela  Autoridade  Competente,  registrar  os  valores  oferecidos  para  a  aquisição  de
mobiliários  diversos,  com instalação,  para  atender  a  Administração  Pública,  pelo  período de 12 (doze)
meses, conforme consta no Anexo I, do Edital do(a) Pregão Eletrônico, que passa a fazer parte desta Ata,
tendo sido, o(s) referido(s) valore(s), oferecido(s) pela(s) empresa(s) vencedora(s), conforme proposta(s)
classificada(s) no certame, que abaixo segue(m):



CLÁUSULA I: DO OBJETO

1. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, através do Sistema de Registro de Preços.

1.1. CONSUMO MÉDIO: O valor estimado para a citada aquisição pelo período de 12 (doze) meses será
de R$ ..................................... de acordo com as especificações e quantitativos abaixo estimados:

CLÁUSULA II: DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigado a contratar
o objeto referido na Cláusula I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através
de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para
tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA III: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada pelas diversas Secretarias, Fundos, Fundações e
Autarquias da Administração Municipal, que serão os órgãos gerenciadores da presente Ata de Registro de
Preços.

3.2. O valor ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o relacionado na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico N°. 034/2021.

 3.3.  Em cada entrega do objeto  (s)  decorrente  desta  Ata,  serão  observadas  as  cláusulas  e  condições
constantes do Edital de  Pregão Eletrônico N°. 034/2021 e seus Anexos, que a precederam e integram o
presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA IV: DO PAGAMENTO

4.1. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão efetuadas a conta do seguinte
recurso financeiro - dotação orçamentária – conforme ANEXO IX, do edital parte integrante.

4.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota Fiscal, revestida do
aceite  da  unidade  requisitante.  A  quantia  será  depositada  na  conta  corrente  informada  pela  empresa
vencedora.

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA V: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/PRAZO.

5.1.  O  contrato  de  fornecimento  só  estará  caracterizado  mediante  a  solicitação  parcial  do  objeto  e
recebimento da Nota do Empenho.



5.2. Prazo de entrega: conforme termo de referência;

5.3. Local de entrega: conforme local informado na ordem de compra;

CLÁUSULA VI: DAS PENALIDADES

 6.1 A inexecução total ou parcial do contrato, terá procedimentos e consequências, na forma estabelecida
na Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

6.2. O presente contrato poderá sofrer alterações na forma estabelecida na Seção III - Da Alteração dos
Contratos - Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93.

6.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

6.3. O atraso injustificado na execução do contrato, assim como a sua inexecução total ou parcial, sujeitará a
CONTRATADA às sanções administrativas na forma prevista na Seção II  -  Das Sanções Administrativas -
Capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93, ficando desde já estabelecidas as multas previstas no Edital.

6.4. O Município poderá aplicar à Contratada, ainda, as seguintes penalidades previstas no artigo 87 da Lei
n. 8.666/1993:

ITEM DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA SANÇÃO

1 Firmar declaração falsa Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo, ainda, ser aplicada penalidade de Suspensão.

2 Não mantiver a proposta, injustificadamente; Ocorrência Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

3 Pelo fornecimento do objeto em desconforme
com o especificado e aceito

Ocorrência Multa no percentual sobre o valor da proposta apresentada para o
item/objeto apresentado em desconformidade podendo, ainda, ser
aplicada penalidade de Suspensão.

4 Pela não substituição, no prazo estipulado, do
objeto recusado;

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

5 Cometerem fraude fiscal; Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo,  ainda,  ser  aplicada  penalidade  de  Suspensão  /ou
declaração de inidoneidade.

6 Ensejarem  o  retardamento  da  execução  do
objeto deste Pregão;

Ocorrência Multa no percentual sobre o valor da proposta apresentada para o
item/objeto apresentado em desconformidade, podendo, ainda, ser
aplicada penalidade de Suspensão.

7 Comportar-se de modo inidôneo Ocorrência Multa no percentual sobre o valor total da proposta apresentada,
podendo, ainda, ser aplicada penalidade de Suspensão.

8 Inobservância do prazo para apresentação da
garantia

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão.

9 Não recolhimento do FGTS dos empregados e
das contribuições sociais previdenciárias,

Dia Multa diária (por dia de atraso) no percentual sobre o valor total da
proposta apresentada, podendo, ainda, ser aplicada penalidade de
Suspensão até regularização.

Obs.: A dosimetria da(s) penalidade(s) administrativa será calculada, caso a caso, mediante o respectivo Processo Ad-
ministrativo.



6.5.  A  multa  imposta  deverá  ser  recolhida junto à  tesouraria  do Município,  dentro de 05 (cinco)  dias,
contados da data da medição que lhe deu causa, garantida a prévia defesa. O não recolhimento da multa
dentro do prazo estabelecido dará à Contratante o direito de deduzir da fatura o valor correspondente.

6.6. Sem prejuízo das sanções dispostas nos itens anteriores desta mesma cláusula, a recusa, injustificada
ou  cuja  justificativa  não  seja  aceita  pelo  Município,  em  retirar  Nota  de  Empenho  de  Despesa  será
interpretada como ruptura de contrato e sujeitará a empresa adjudicada ao pagamento de multa no valor
de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta da licitante vencedora.

6.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter compensatório
e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

6.8. As multas referidas nesta cláusula serão deduzidas pelo Município por ocasião do pagamento da nota
fiscal respectiva.

CLÁUSULA VII: DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

7.1.  Considerando o  prazo  de  validade  estabelecido  no  item 2  da  Cláusula  II,  da  presente  Ata,  e,  em
atendimento ao §1º, artigo 28, da Lei Federal nº. 9.069, de 29 de junho de 1995 e demais legislações
aplicáveis, é vedado qualquer reajustamento de preços.

7.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

7.3. Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços, ficar comprovado que os
preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a
Administração reserva-se  o  direito  de aplicar  o  disposto no artigo 24,  inciso VII  da  Lei  nº.  8.666/93 e
alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal
comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado.

7.4. O pedido de reajuste financeiro deverá ser encaminhado ao gestor da ARP ou do contrato, para
análise e deliberação.

CLÁUSULA VIII: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

8.1. Pela Administração Municipal, quando:

8.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

8.1.2. A detentora não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;

8.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 8.1.4.
Em qualquer das hipóteses de recusa na entrega total ou parcial de contrato recorrente de registro de
preços;



8.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

8.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação  na  Imprensa  Oficial,  considerando-se  cancelado  o  preço  registrado  após  01(um)  dia  da
publicação.

8.3.  Pelas detentoras,  quando,  mediante solicitação por escrito,  comprovarem estar impossibilitadas de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. A solicitação das detentoras para cancelamento dos
preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, cabendo a Administração a
aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA IX: DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO

9.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelas
diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Brusque, que serão os órgãos gerenciadores, e
também pela unidade financeira competente para os pagamentos.

9.2 A emissão dos pedidos, sua retificação ou cancelamento, autorizados pelo órgão requisitante total ou
parcial, serão igualmente, quando da solicitação.

CLÁUSULA X: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10. Compete à Contratante:

10.1 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10.2 Notificar a Contratada relativamente a qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do objeto.

10.3 O Município não será responsável por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação
trabalhista, tributárias ou securitárias decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e
responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

CLÁUSULA XI: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1.  Efetuar  a  entrega  do  objeto  de  acordo  com  o  estabelecido  no  edital,  conforme  a  qualidade,
quantidade e prazo, independente da quantidade solicitada e ou distância da contratante.

11.2 A licitante vencedora, deverá entregar os objetos de acordo com o exigido no edital e na proposta
comercial por ela apresentada.

11.3. Obedecer às demais exigências constantes do Anexo I (Termo de Referência).

11.4. Ficara como responsável pela execução da Ata, a pessoa (nome completo, telefone de contato e e-
mail).

CLÁUSULA XII: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



12.1.  Integram esta  Ata,  o  Edital  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  034/2021 e  as  propostas  das  empresas
classificadas no certame supra numerado.

12.2.  Fica  eleito  o  foro  de  Brusque (SC),  para  dirimir  quaisquer  questões  decorrentes  da  utilização  da
presente Ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e alterações, e demais normas
aplicáveis.

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Estratégica

Portaria n. 13.579/2021
Decreto n. 8.824/2021.

ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(A SER APRESENTADO DENTRO DO ENVELOPE Nº 1)

NOME DA EMPRESA:________________________________________________
ENDEREÇO:
CIDADE:______________________CEP__________ESTADO:___________________________ FONE/FAX DA
EMPRESA/REPRESENTANTE:  _____________________________________  CNPJ
Nº.______________________ E-MAIL. _________________________________
CONTA CORRENTE:___________________AGÊNCIA:_____ BANCO:___________________

A presente proposta tem como objeto a aquisição de mobiliários diversos, com instalação, de acordo as
especificações  constantes  do  edital  licitatório  do  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  034/2021,  em especial  seu
ANEXO I – Termo de Referência.



ANEXAR PLANILHA CONTENDO A DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS, PREÇO UNITÁRIO E TOTAL DE CADA
ITEM DO OBJETO, conforme ANEXO I

Valor total (global) por extenso: ____________________________________________________
a) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias as contar da entrega dos envelopes.
b) Concordo com todas as exigências do Edital.  
c) Ficara como responsável pela execução da Ata, a pessoa (nome completo, telefone de contato e e-mail).

                          
                                 Nome Completo e Assinatura do responsável legal e carimbo da Empresa

LOCAL/DATA

ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

(nome da empresa) _____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o  n°  ___________________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr  (a)
_______________________________________,  portador  (a)  da  Carteira  de  identidade  n°
____________________ e do CPF n° ________________, DECLARA que:

Não Possui proprietário,  sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação;
Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente afim ou consanguíneo, até o
segundo  grau,  de  agente  político  do  Prefeito,  Vice-Prefeito,  Vereadores,  e  Servidores  Municipais,  nos
termos do artigo 112 da Lei Orgânica do Município.



 ______________,______ de ____ de _________.

.........................................................................................................................................
 Nome e assinatura do responsável (representante legal) e carimbo da empresa

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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