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Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020
Processo Administrativo n.° 4773/2020
1. DO OBJETO
Registro de Preços aquisição de material permanente e material de consumo para o CMEI
Heitor dos Santos Machado, de acordo com as especificações técnicas constantes do
Anexo I do Edital:
LOTE PRODUTO
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UND QTD

MESA RETANGULAR MONOBLOCO - Mesa
retangular monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares
em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será
confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso
de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formáveis de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referência L148),
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. 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
antiferruginoso
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. 6
A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente
pelo processo de colagem “Hot Melt”, devendo
receber acabamento fresado após colagem,
configurando arredondamento dos bordos.
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - Banco
retangular monobloco, 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 re-engrosso
de 30 mm, revestido em sua face superior em
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laminado melamínico pós formável de 0,6mm de
espessura na cor Ibiza (referência 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. 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
antiferruginoso
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. 6
A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente
pelo processo de colagem “Hot Melt”, devendo
receber acabamento fresado após colagem,
configurando arredondamento dos bordos.
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BERÇO COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA
ACETINADA - Berço com grades em MDF na cor
branca acetinada, medindo 130 cm de
comprimento x 60 cm de largura, com estrado
ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das
grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento
entre as grades e o estrado deverá ter no máximo
2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira.
Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o
que garante um painel sem defeitos ou
imperfeições. Sua maleabilidade garante formas
mais bonitas e trabalhadas enquanto sua
resistência, durabilidade e suavidade possibilitam
excelentes acabamentos com uma facilidade maior
de pintura. Os cantos, partes protuberantes,
cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser
chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem
arestas, pois dessa forma poderiam machucar o
bebê ou manipulador; A altura final das grades
deverá possuir 60 cm a partir do estrado.
COLCHÃO PARA BERÇO - Colchões para berço, nas
medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de
largura e 12 cm de espessura com densidade D18
ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2,
elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário
(ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão
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(CE-15:002.04). O colchão deverá ser revestido com
material têxtil limpo e sem rasgos, conforme tabela
1 da Norma anteriormente citada. O fechamento
do colchão pode ser feito com material têxtil tipo
viés. O revestimento será feito com matelassê
(acolchoado), costurado ou soldado em material
têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano.
Deverá possuir 51% de viscose e 49% de poliéster O
revestimento plástico impermeável, que permita
lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado em
uma das faces. OBS: Os materiais constituintes
deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e
ANTIALÉRGICA. Embalagem: O colchão deverá ser
embalado em plástico transparente de forma a
impedir a entrada de poeira e insetos.
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COLCHONETE PARA TROCADOR - Colchonete para
Trocador da Creche para trocador, nas medidas de
100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm
de espessura, com revestimento externo resistente
em couro EVA na cor azul real, que permita
lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas
duas faces. A camada interna deve ser feita com
lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os materiais
constituintes deverão possuir proteção dupla:
ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O
colchão deverá ser embalado em plástico
transparente de forma a impedir a entrada de
poeira e inseto.
COLCHONETE PARA REPOUSO - Colchonete para
Repouso para salas de repouso, nas medidas de 185
cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de
espessura, com revestimento externo resistente
em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e
secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas
faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina
de espuma selada D33. OBS: Os materiais
constituintes deverão possuir proteção dupla:
ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.
PLACAS DE TATAME EM EVA - Placas de Tatame em
EVA Serão fornecidas placas para tatame em EVA
(etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de
100cmx100cmx20mm,
multicolorido,
antiderrapante, com película texturizada e
siliconada e bordas de acabamento. Deverá
proporcionar encaixe perfeito e retornar ao
formato original após impacto. 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
3

G

UN

100

R$ 168,74

R$ 16.874,00

CJ

50

R$ 185,90

R$ 9.295,00

UN

20

R$ 91,52

R$ 1.830,40

PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31
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.
Deverão ser apresentados documentos técnicos,
referentes aos tecidos e as espumas, comprovando
as características solicitadas, assinados por
responsáveis técnicos habilitados, em papel
timbrado, emitido pelo fabricante ou por
laboratório especializado, acompanhado de
amostra de espuma identificada. Serão aceitos
laudos provenientes de laboratórios credenciados
pelo Inmetro, visto que se trata de produto de
certificação compulsória.
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CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - CADEIRA ALTA DE
ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL COM
BANDEJA REMOVÍVEL - HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
– BEBÊS - CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO com
bandejas removíveis com garras laterais facilmente
acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os
pés da criança) em plástico, encosto e assento em
tecido plástico laminado colorido e acolchoado de
fácil limpeza. Estrutura tubular em ferro de 3/4
pintado com pintura eletrostática na cor branca,
projetada para manter a estabilidade e travas em
arco para maior sustentação. Cinto de segurança de
cinco pontos em nylon lavável. Altura final do
produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68
cm. 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.
CARRINHO DE BEBE - CARRINHO DE BEBÊ: Carro
berço passeio (2 em 1) destinado para crianças a
partir de 0 meses com peso até15 KG. Encosto
regulável em 4 posições. Cabo reversível. Cinto de
segurança de 5 pontos. Acolchoado em tecido
removível e lavável, com sistema dupla face.
Protetor de ombro. Bandeja do bebê com porta
copo, removível e de fácil encaixe de travamento. 4
rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de
freios. 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de
freios. Eixos dianteiros removíveis. Capota retrátil
confeccionada em tecido emborrachado. Desarme
automático do encosto no momento do
fechamento do carrinho. Na cor Cinza.
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MESA COLETIVA QUADRADA - Conjunto de Mesas
e Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos,
confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com
soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com
tratamento antiferruginoso na cor branca, Tampo
em MDF 18mm revestido em laminado melamínico
amarelo gema (referência L 189), com bordas
coladas em PVC na cor branca. “O assento e
encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico amarelo gema (referência L 189) e
fixados através de rebites POP. A estrutura será em
tubo de ¾” com soldagem eletrônica, pintura
eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem
sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na
mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,
fixadas à estrutura através de encaixe. “Parafusos
de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16”
x 3/4”, zincados. Medidas: Altura da mesa: 54 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x
70 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm
Altura total: 59 cm Assento da cadeira: 24 cm x 24
cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 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.
MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS DE 04 E
05 ANOS - Conjunto de Mesas e Cadeiras para
crianças de 4 e 5 anos, confeccionadas em tubo
industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG,
pintura
eletrostática
com
tratamento
antiferruginoso na cor branca, Tampo em MDF
revestido em laminado melamínico verde citrino
(referência L111), encabeçado com fitas de bordo
de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta
colado com adesivo “ Hot Melting” “O assento e
encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico verde citrino (referência L111) e
fixados através de rebites POP. A estrutura será em
tubo de ¾” com soldagem eletrônica, pintura
eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem
5
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sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na
mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento,
fixadas à estrutura através de encaixe. “Parafusos
de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16”
x 3/4”, zincados. Medidas: Altura da mesa: 60 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x
80 cm Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm
Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27
cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
junta e arredondar cantos agudos. 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.
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CADEIRAS INDIVIDIAL CRIANCAS 04 E 05 ANOS Cadeiras para crianças de 4 e 5 anos – O assento e
encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico azul francês e fixados através de
rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com
soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor
preta. As cadeiras possuem sapatas em
polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à
estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação
do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”,
zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao
chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da
cadeira: 29 cm x 27 cm 17 Encosto da cadeira: 29
cm x 17 cm. Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda, configurando
uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. 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.

UN

30

R$ 71,00

R$ 2.130,00
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CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - Conjunto de Mesas e
Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos,
confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com
soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com
tratamento antiferruginoso na cor branca, Tampo
em MDF revestido em laminado melamínico de
várias cores (amarelo, azul e vermelho),
encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de
1,5mm de espessura na cor preta colado com
adesivo “ Hot Melting” “O assento e encosto das
cadeiras serão revestidos de laminado melamínico
de várias cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados
através de rebites POP. A estrutura será em tubo de
¾” com soldagem eletrônica, pintura eletrostática
na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em
polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à
estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixação
do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”,
zincados. 18 Medidas: Altura da mesa: 60 cm
Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base
maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura – 40cm
Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm
Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29 cm x 27
cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
junta e arredondar cantos agudos. 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.
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Cadeiras para
Professores, poltronas giratórias com braços,
espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatômico, espuma de
poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso
280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e
regulagem permanente-gás, base em aço com 5
hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto
em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon,
7
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revestimento em tecido azul, fogo retardante.
Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços
em poliuretano com regulagem em cinco posições.
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962
e ter garantia de 5(cinco)anos.
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CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeiras para Reuniões,
poltronas fixas com braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado multilaminado
anatômico, espuma de poliuretano injetada em
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso
lombar, com capa de polipropileno antialérgico em
alta resistência a propagação de rasgos além de
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling
padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura
em epóxi pó na cor preta, encosto fixo,
revestimento em tecido fogo retardante, na cor
azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano.
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962
e ter garantia de 5(cinco)anos.
ARMARIO ALTO DE ACO - Armários Altos,
fornecimento e montagem de armários com
estrutura de MDF. Tampo superior com 30 mm de
espessura, laterais, base, fundo e frente das portas
com 20mm de espessura, sendo todos os topos
arredondados revestidos em laminado fenólico na
cor platina, com gavetas corrediças para pastas
suspensas reguláveis distanciadas a cada 400mm.
Puxadores embutidos em polietileno na cor preta e
fechamento com travamento simultâneo. Terão 02
suportes para pastas suspensas em chapa de aço
em chapa de aço nº 18, protegida com tratamento
anticorrosivo e protegida com pintura eletrostática
sempre na cor preta, com corrediças telescópicas
super reforçadas para sustentar até 80kg de dupla
ação, além de 02 prateleiras cm espessura de
20mm, sendo todos os topos arredondados
revestidos em laminado fenólico na cor cristal.
Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com
sapatas niveladoras. Medidas: 800mm de largura x
540mm de profundidade x 1600mm de altura. As
ferragens como dobradiças, trincos, puxadores e
fechadura serão da marca La Fonte ou similar de 1ª
qualidade. Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda, configurando
uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
8

G

UN

12

R$ 163,78

R$ 1.965,36

UN

8

R$ 645,26

R$ 5.162,08

PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31
agudos. 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.
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ARQUIVO DE ACO - Arquivos de Aço, arquivos
deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm)
na cor platina, com quatro gavetas e travamento
único, fechamento através de tambor cilíndrico,
com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a
cada 400mm.O Sistema de deslizamento das
gavetas será através de rolamento metálico em
trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores
embutidos e as dimensões da porta etiquetas
também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser
tratados contra oxidação com fosfato de zinco e
pintados com tinta especial com secagem em
estufa; após o processo acima descrito o produto
deve seguir para uma estufa de alta temperatura
para receber a pintura pelo processo eletrostático
de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na
mesma cor platina com sapatas niveladoras.
Capacidade: 35kg por gaveta. 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.
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO - Armário Roupeiro.
Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em
chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em aço
serão constituídos por 16 portas; As portas devem
possuir venezianas para arejamento e possuir pitão
para cadeado; Não serão aceitas ondulações,
ressaltos, rebarbas ou imperfeições no
acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados
com tinta especial na cor platina com secagem em
estufa; Após o processo acima descrito o produto
deve seguir para uma estufa de alta temperatura
para receber a pintura pelo processo eletrostático
9
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de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar
arrombamentos com abertura de 135°, pés
removíveis com sapatas plásticas niveladoras
Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230
mm Profundidade: 400 mm. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por meio de
solda, configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. 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.

19

MESA DE REUNIÃO - Mesa de Reunião - Mesa de
reunião oval, medindo 2000x900x750mm, com
tampo em melamina na cor platina, com 25mm de
espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC
preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular
composta por travessas passa-cabos, com 24 garras
nas extremidades e furos para a passagem de
cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas
duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de
aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço
oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na
cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central
em melamina platina com altura final de 50cm, com
bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na
curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais
lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta,
com tratamento antiferrugem de decapagem e
fosfatização, seguido pelo processo de pintura
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com
poliéster em pó, com secagem em estufa. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 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
10
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especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
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MESA PARA PROFESSOR - Mesa para professores,
tipo península medindo 1500x1500x750mm em
tampo único, em melamina platina, com 25mm de
espessura, com bordas arredondadas em perfil de
PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC,
nos demais lados, na cor preta, 25 sobre estrutura
metálica tubular tripé composta por travessas
passa-cabos, com garras nas extremidades e furos
para a passagem de cabos, em chapa de aço, e
laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”,
em tubos de aço redondos, sendo que duas laterais
são formadas por coluna com pé horizontal em
tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno
injetado na cor preta e sapatas niveladoras em
polipropileno injetado e uma por coluna, sem pé,
apenas com sapata niveladora. Estrutura em aço na
cor preta, com tratamento antiferrugem de
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo
de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi
com poliéster em pó, com secagem em estufa.
Deverão possuir duas gavetas com rodízios em
metal, e travamento lateral para segredo.
Bandeiras frontais em melamina platina com altura
final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil
de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de
PVC, nos demais lados, na cor preta. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 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.
ARMARIO SUSPENSO DE ACO
PRIMEIROS
SOCORROS - Armários para Primeiros Socorros Armários Suspensos, com duas portas para guarda
de medicamentos com armação em cantoneira 3/4
x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão
aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou
imperfeições no acabamento; deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados
11
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com tinta especial com secagem em estufa.
Internamente serão acopladas 02 prateleiras em
vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir
pitão para cadeado; Dimensões: Altura:1,50m
Largura:0,80m Profundidade: 0,35m
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SOFA POLTRONA ESTOFADO 02 LUGAR - Sofá em
material lavável de dois lugares, revestimento
superior - Laminado de PVC com reforço em manta
(Korino) CV 20 acabamentos inferior - Tela de Ráfia
- Pés em alumínio revestido. Estrutura: - Madeira
de pinus e eucalipto proveniente de
reflorestamento com imunização contra mofo,
cupim e microrganismos. - Sustentação do assento
e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumáticos. Espumas: - Espuma de
poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braça:
Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20
Dimensões do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25
m
MESA DE COZINHA P/ REFEITÓRIO - Mesa de
refeição circular em revestimento melaminico
texturizado, tampo em 28mm com bordas
arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento
em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento
antiferrugem e pintura epóxi. O tampo possui
diâmetro de 1m e altura de 71cm.
CADEIRA FIXA - Cadeira fixa empilhável, injetada
em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa,
quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas
deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura
com tratamento de fosfatização e pintura
eletrostática
Empilhamento
máximo
recomendado: seis unidades. Cores: Diversas.
Revestimento: Polipropileno
FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS - 519 LTS Freezer 519L horizontal – linha branca Capacidade
de Armazenamento: • Garrafa 290ml: 526 •
Garrafa 600ml: 306 • Pet 600ml: 306 • Pet 1 litro:
194 • Pet 1,5 litro: 132 • Pet 2 litros: 108 • Lata
350ml: 776 • Capacidade bruta: 519 litros •
Capacidade líquida: 519 litros, Função Refrigerada:
2ºC a 8ºC • Função Freezer: -18ºC a -22ºC •
Dimensões aprox. do produto (externa):
94,4x133,1x69 cm (AxLxP) • Dimensões
aproximadas
do
produto
(interna):
71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) • Peso aprox. do
produto: 69kg.
Freezer horizontal 02 portas. Pode ser usado na
12
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função de freezer ou refrigerador. Possuindo
também dreno frontal que facilita a limpeza e o
degelo; pés com rodízio, que facilitam a remoção
do produto na hora da limpeza. Informações
técnicas: cor branco - tipo horizontal - função:
freezer e refrigerador - tipo de degelo: manual quantidade de portas: 02 - eficiência energética:
classe a - capacidade: capacidade líquida 519 litros
/ capacidade bruta 526 litros - termostato no painel
frontal: permite a seleção de uso como freezer ou
refrigerador - pés: 04 pés com rodízios.
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GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE
CAPACIDADE 410L - Geladeira de uso doméstico
frostfree 410L – linha branca • Capacidade Total de
Armazenamento: 410 L • Capacidade Líq.
Congelador: 100L • Capacidade Líq. Refrigerador:
310 L • Capacidade Total Bruta: 400 L • Capacidade
Bruta Congelador: 100 L 31 • Capacidade Bruta
Refrigerador: 300 L • Tensão: 110V ou 220V •
Frequência: 60 Hz • Consumo: 58,1 KWh/mês
(110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) • Cor:
branco
•
Dimensões
aproximadas:
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) • Peso aproximado:
84,5Kg
GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 180L
- Geladeira de uso doméstico frostfree 180L – linha
branca • Capacidade Total de Armazenamento: 180
l • Capacidade Líq. Congelador: 20 l • Capacidade
Líq. Refrigerador: 160 l • Capacidade Total Bruta:
185 l • Capacidade Bruta Congelador: 21 l •
Capacidade Bruta Refrigerador: 164l • Frequência:
60Hz • Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) •
Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) • Cor: branco
FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGÃO DE 6 BOCAS
INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão
Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno
Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle
Individual das Chamas Internas e Externas
Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte
antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de
Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de
Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador
de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do
Forno de PVC. Especificações Técnicas: Mesa: Easy
Clean. Grades e queimadores de ferro fundido.
Bandeja coletora de resíduos. Queimadores
frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros
Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas
de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas:
81x150x90cm (AxLxP)
13
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FOGAO 04 BOCAS USO DOMESTICO - Fogão de 04
bocas de uso doméstico – linha branca Volume do
forno: 62,3 litros Classificação Energética
Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7
kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas:
87x51x63cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4Kg
FORNO MICROONDAS - Microondas 18L – linha
branca -- Display Digital • Potência de Saída: 700 W
• Cores: branco • Capacidade: 18 litros •
Dimensões aproximadas: 28x46x37cm (AxLxP) •
Peso aproximado: 13,3Kg
ESTERILIZADOR
DE
MAMADEIRAS
PARA
MICROONDAS - Esterilizador para 8 mamadeiras
para microondas - elimina todas as bactérias
nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos até
8 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm |
Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade
recomendada: de 0 meses a 2 anos
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - Liquidificador
industrial capacidade de 8L - Utilidade: Triturar
produtos diversos com adição de líquido. Altura
(mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso
(Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8 Voltagem
(v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO COM 02
VELOCIDADES - Liquidificador de uso doméstico
com 2 velocidades - Liquidificador com 2
Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para
Triturar Gelo.
ESPREMEDOR DE FRUTAS - Espremedor de frutas semi industrial de inox potência 1/3HP
Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design
industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750
RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas:
7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg

UN

1

R$ 380,00

R$ 380,00

UN

2

R$ 520,00

R$ 1.040,00
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R$ 415,00

R$ 830,00
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R$ 1.000,00
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1

R$ 412,10

R$ 412,10

1

R$ 169,00

R$ 169,00

BALANCA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG - Balança
de prato com capacidade para 15 kg Modelo:
Digital com Bateria e memorização e subtração
automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões
mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais:
UN
105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca
com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz
Bateria recarregável, que avisa quando a carga está
se esgotando, autonomia para 80 horas, e
recarregador de bateria com seletor de voltagem
14
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110/220V. Visor de cristal líquido garantindo
perfeita visualização mesmo em ambientes de
iluminação intensa; Prato retangular com borda,
em material plástico, que amplia a área de pesagem
e garante total segurança na operação com
mercadorias a granel.
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BATEDEIRA - Batedeira - Características do produto
-Potência: 300 W -Consumo: 0.002 KWh por hora Velocidades: 5 e Turbo -Tigela com capacidade
para: 3,5 l e giro automático -Batedores para
massas leves e pesadas, ejetor de batedores -Usada
manualmente: pode ser usada manualmente, sem
ter de parar o processo.

UN

1

R$ 189,90

R$ 189,90

UN

1

R$ 4.850,00

R$ 4.850,00

UN

1

R$ 790,00

R$ 790,00

UN

1

R$ 99,90

R$ 99,90
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R$ 939,00

R$ 5.634,00

MULTIPROCESSADOR - Multiprocessador •
Capacidade (em litros): 1000 ml • Conteúdo da
Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450ml; 4
Anéis coloridos para personalizar os copos; 4
Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas
para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1
Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobre
tampa. • Cor: Preto / Prata • Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 24x27x29cm
• Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de
preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. •
Garantia do Fornecedor: 3 meses • material lâmina:
inox • Peso líq. aproximado do produto (kg): 3,09
kg • Potência (W): 260 Watts (110V); 230 Watts
(220V, Velocidades: 1 Velocidade.
CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W - Centrifuga de
Frutas de 800W - Especificações técnicas/ Potência
: 800 W Especificações técnicas/ Coletor de polpa :
2 l Especificações técnicas/ Frequência : 50/60 Hz
Especificações técnicas/ Comprimento do cabo :
1,2 m/ 1,2 m Especificações do design/ Suporte e
grampos : Alumínio escovado Especificações do
design/ Tubo para polpa : Aço inoxidável
Especificações do design/ Cores disponíveis :
Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/
Jarra de suco : 1.500 ml Potência do Juicer: 800W
Volume: 0.0380 m³ Cor: alumínio Tensão: 110V
CAFETEIRA ELETRICA - Cafeteira – 20 cafés Tipo de
cafeteira: Elétrica, Capacidade (quantas xícaras
prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml Potência
(W): 1000 W Voltagem: 110V, 220V Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP:
22x18x38cm, Peso líq. aproximado do produto (kg):
1,8Kg
PURIFICADOR

DE

AGUA

REFRIGERADO

G
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Purificador de água refrigerado • Bandeja coletora
removível • Capacidade (em litros): 3 L •
Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto
• Cor: Branca • Dimensões aproximadas do
produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg • Funções: Tripla
Filtragem • Garantia do Fornecedor: 12 meses •
Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem:
filtragem mecânica através de elemento de
Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção
através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e
Filtragem
Mecânica
com
elemento
de
Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para
realizar a filtragem final da água. • Opções de
temperatura: Água gelada e natural • Peso líq.
aproximado do produto (kg): 6 Kg • Potência (W):
85 W • Referência do Modelo: FKPAE, Torneiras: 1
torneira de Água Natural e 1 torneira de Água
Gelada • Voltagem: Bivolt
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LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 15 KG Lavadora de Roupa Automática l5 Kg Especificações Técnicas: Tipo de lavadora:
Automática. Material: Cesto, inox Funções: Lava,
enxágua e centrifuga. Tipo de painel: Eletrônico
Tipo de água: Entrada fria. Sem auto aquecimento.
Gabinete: aço zincado, Tampa: Vidro, Tipo de
abertura: Superior Programas de lavagem: 07:
rápido, roupas íntimas ou leves, dia a dia, branco +
branco, cores + vivas, cama e banho, edredom
especial; Níveis de água: 04: extra baixo, baixo,
médio e alto Dispenser: Gaveta, Molho: Sim. Auto
aquecimento: Não, Sistema de suspensão: Sim,
Eliminação de fiapos: Filtro pega fiapos,
Visualizador das etapas de lavagem: Sim
Centrifugação: 75O rpm, Pés: Sim, Alças laterais:
Sim, Tipo de agitador: 4 pás, Trava de segurança:
Sim, Seleção de tipo e cor de roupa: Sim, Enxágue:
5 Baixo consumo de energia: Classe A, Baixo
consumo de água: Classe A Consumo aprox. de
energia O,O24 kwh/ciclo/kg, Consumo aprox. de
água: 12,3 litros/ciclo/kg Potência: 550 W,
Capacidade de roupa seca: 15kg, Centrifugação:
750 rpm Temperatura da água: Fria, Dimensões do
produto: Altura: 106.8 cm, Largura: 66 cm,
Profundidade: 44.9 cm, Peso: 44.9 ks.
FERRO ELÉTRICO A VAPOR - Ferro elétrico a vapor
(voltagem local) - possuindo base com
revestimento antiaderente, seletor que permite
ajustar a temperatura de acordo com cada tipo de
tecido, ponta afunilada com cabo anatômico com
um giro de 360'. Descrição: Ferro a Vapor Potência:
I200W Frequência: 60Hz Dimensões do produto:
16
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largura: 1,2O mm Altura: 1,50 mm Profundidade:
2,90 mm Peso: 0,01 g.
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SECADORA DE ROUPAS - Secadora de Roupas •
Duto de exaustão • Sistema antirrugas • Secagem
por tombamento auto reversível • Seletor de
temperatura de secagem • Seca 10Kg de roupas
centrifugadas • Consumo de energia: 0,2 kWh •
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) • Cor:
branco • Dimensões aproximadas: 85x60x54cm
(AxLxP) • Peso aproximado: 30Kg

UN

1

R$ 1.899,00

UN

6

R$ 304,56

UN

1

R$ 3.200,00

R$ 3.200,00

UN

1

R$ 1.908,47

R$ 1.908,47

QUADRO DE AVISOS CORTICA - Quadro de avisos UN
17
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R$ 168,45

R$ 336,90

LIXEIRAS 50L - COM PEDAL - Lixeiras 50L - com
pedal e tampa em plástico rígido Lixeira 50 litros
com pedal, com pedal metálico, fabricada em
processo de rotomoldagem sem soldas ou
emendas, em polietileno de alta densidade com
tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de
ferro maciço galvanizado e chapa xadrez
galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte
reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa
: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0
Capacidade: 50 litros
BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL - Bebedouro
elétrico individual - com refrigeração, potência 120145 w, para água gelada Gabinete em aço carbono
pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó;
Duas torneiras em latão cromado, uma de jato para
boca e a outra para copo ambas com regulagem;
Pia em aço inoxidável polido; Filtro de água com
carvão ativado e vela sinterizada; 49 Reservatório
de água em aço inoxidável com serpentina externa;
Termostato para ajuste da temperatura de 4° a
15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:335mm
Profundidade:290mm;
BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - Bebedouro
elétrico conjugado - potência 120-145 w, para água
gelada Gabinete em aço carbono pré-tratado
contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras
em latão cromado, duas de jato para boca e a outra
para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço
inoxidável polido; Filtro de água com carvão
ativado e vela sinterizada; Reservatório de água em
aço inoxidável com serpentina externa; Termostato
para ajuste da temperatura de 4° a 15°C;
Dimensões:
Altura:960mm
Largura:660mm
Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada:
650mm;

G

R$ 1.899,00

R$ 1.827,36
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cortiça com moldura alumínio - quadros com
moldura em alumínio anodizado natural fosco,
frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do
quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e
acabamento em cortiça aglomerada selada.
Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm

48

49

50

51

52

53

QUADRO MURAL DE FELTRO - Quadro mural de
feltro - Quadros com moldura em alumínio
anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm
profundidade; fundo do quadro confeccionado em
Eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde.
Dimensões: Altura 120 cm Largura 70 cm
QUADRO BRANCO - Quadro branco 90x120cm quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou
horizontal com moldura flip (abertura frontal) em
alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade própria para facilitar
trocas do conteúdo interno; fundo do quadro
confeccionado em Eucatex, 10mm. Dimensões:
Altura 90 cm Largura 120 cmUN
LOUSA BRANCA - Lousa Branca - 200x120cm,
Quadro Branco Confeccionado em laminado
melamínico (Fórmica) branco brilhante, Moldura
em alumínio anodizado fosco com suporte para
apagador, sistema de fixação invisível, podendo ser
instalado na vertical ou horizontal.
FORNO ELÉTRICO 36L - Forno Elétrico 36L - Timer
com Assadeira Informações técnicas: Capacidade
36L Potência 150OW. Material Metal. Alimentação
110 Volts Dimensões do produto: Largura 5l cm.
Altura 30,8 cm. Profundidade 44,7 cm. Itens
inclusos - 01 Fomo elétrico - O1 Grelha deslizante 01 Assadeira
VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de Parede ventiladores para serem acoplados nas paredes
com100W de potência, e 3 velocidades.
Características: Comprimento – 52cm • Largura –
19cm • Altura – 57cm.
TAPETE/PASSADEIRAS
EMBORRACHADAS
Passadeiras emborrachadas para recepção
Fornecimento de passadeiras em vinil com fios
retorcidos. • A composição de superfície será em
Vinil, e bases em PVC antiderrapante •
Acabamento em Látex Carboxilado • Espessura:
10,5mm; peso: 3.700g/m² • Teste de abrasão:
abaixo de 1,5g – KS –F2819 • Cor: amarelo para
miolo e verde para as bordas de 30cm para o
18
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R$ 327,41

R$ 654,82

UN

2

R$ 353,87

R$ 707,74

UN

6

R$ 420,00

R$ 2.520,00

UN

1

R$ 480,00

R$ 480,00

UN

20

R$ 380,00

R$ 7.600,00

UN

2

R$ 420,00

R$ 840,00
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capacho da entrada. Tapete Personalizado
construído em Nylon Star Twist™ Solution dyed,
antidesbotamento. Com Borda e Costado em
Borracha nitrílica micro perfurada e antiderrapante
permite ser submetido a Lavagem industrial com
temperatura de até 60ºC. Higienização também
pode ser através de processo convencional (aspirar,
lavar com água e sabão neutro, secar a sombra). As
medidas serão 3,20m de comprimento x 1,40m de
largura

54
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TELEVISOR SMART - 32 POLEGADAS - Televisão de
Smart TV 32” TV 32Resolução HD, Frequência de 60
Hz, Conectividade: 2x HDMI | 1x USB | 1x Ethernet
(LAN), Potência de áudio: 10W RMS, Wi-Fi |
Conversor Digital Integrado | Bluetooth, Sistema
operacional: Android TV
APARELHO DE SOM - MINI SYSTEM - Mini System
- Aparelho de Micro system com entrada para USB,
potência de no mínimo 50w RMS; caixas acústicas
acoplados; Rádio FM estéreo; cartão de memória
MMC / SD / MS, Reproduz CD de MP3, CD e CDR/RW; Garantia mínima de 6 meses; Manual e
certificado de Garantia.
COMPUTADOR COM PROCESSADOR: CORE I5 Computadores - Processador: Core 15 - 3,2 GHz;
Memória: 8 gb - DDR 4; HD: I TB acima; Placa mãe:
Asus compatível; Kit multimídia; Tela LCD 21"; t
leitor cD/DVD. Teclado e Mouse.
APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - Frequência de
2.4 GHz, Led no fone (Tecla ON) para sinalização de
carga e campainha desligada, Auto-atendimento,
Discagem por Tom ou Pulso, 10 posições de
memória, 4 tipos de campainha com 2 opções de
volume, 3 opções de volume de áudio, 20 canais
com busca automática , 1 milhão de códigos de
segurança, Modo repouso automático ao colocar o
fone na base, Aviso sonoro e visual de "fora do
alcance" e sonoro de "bateria baixa", Bateria de
96h em modo repouso e 9h em uso contínuo,
localizador de fone, Tensão de entrada110/220 V.
Na cor preta. Garantiamínima de 01 ano.

UN

5

R$ 1.499,00

R$ 7.495,00

UN

5

R$ 999,00

R$ 4.995,00

UN

4

R$ 3.000,00

R$ 12.000,00

UN

2

R$ 129,90

R$ 259,80

R$ 1.350,00

R$ 2.700,00

AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ar
condicionado split 12.000 btu's funções que
facilitam
sua
operação.Possuindo
fluido
refrigerante.
Refrigeração,ventilação
e QTDE 2
desumidificação • somente tipo frio • Timer Fácil:
o aparelho liga e desliga na hora programada.
Simples de manusear e programar. Oscilar:
19
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Movimentação automática das aletas, distribui o ar
no ambiente de forma uniforme. • Velocidades de
funcionamento - Alta, média, baixa e automático •
Função Super: o aparelho atinge a temperatura
desejada muito mais rápido. • Função Favorito:
possibilita programar o aparelho para ir
automaticamente para a velocidade, modo e
temperatura desejadas, pressionando apenas um
botão. • com controle remote e garentia de 1
ano.220 VOLTS.

59

60

AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR
CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S - funções que
facilitam sua operação. Possuindo fluido
refrigerante.
Refrigeração,
ventilação
e
desumidificação • somente tipo frio • Timer Fácil: o
aparelho liga e desliga na hora programada.
Simples de manusear e programar. Oscilar:
Movimentação automática das aletas, distribui o ar
no ambiente de forma uniforme. • Velocidades de
funcionamento - Alta, média, baixa e automático •
Função Super: o aparelho atinge a temperatura
desejada muito mais rápido. • Função Favorito:
possibilita programar o aparelho para ir
automaticamente para a velocidade, modo e
temperatura desejadas, pressionando apenas um
botão. • com controle remoto e garantia de 1
ano.220 VOLTS.
ARMARIO ALTO EM AÇO COM 12 PORTAS C/
CHAVE - Armário Alto - Armário de aço para
vestiário 12 portas com chave; Cor: Cinza Padrão;
Pintura: Epóxi Pó
Altura: 198cm
Largura: 095cm
Profundidade: 042cm
VALOR TOTAL:

UN

1

R$ 1.250,00

R$ 1.250,00

UN

2

R$ 1.480,05

R$ 2.960,10

R$ 233.620,29

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se a aquisição para dotar a unidade de educação com equipamentos os

quais irão aparelhá-las, proporcionando condições para desenvolver as suas
atividades normais favorecendo resultados mais efetivos.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. De acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1⁰, da Lei 10.520, de 2002,
os itens relacionados no presente Termo de Referência consideram-se bens comuns,
pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente pelo
edital e por especificações usuais no mercado.
20
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias a partir da solicitação da Secretaria de
Educação, contados do(a) recebimento da Nota de Empenho.
4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.3.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material
e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
5. O CONTRATADO deverá manter atualizado seus dados cadastrais.
6. DO LOCAL DE ENTREGA: Os locais para entrega dos bens sera aquele indicado
pela Secretaria de Educação. Entretanto, pode ocorrer mudança de endereço na
estrutura dos locais, situação em que far-se-á a respectiva adequação da prestação
dos serviços a ser realizada, respeitando o valor porventura ajustado para a atividade
conforme descrição do Termo de Referência.
7. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto contratual
por acrescer os custos de Administração e Fiscalização do contrato, bem como,
proporcionar a ampla concorrência, permitindo que pequenas empresas e
microempresas possam concorrer ao certame licitatório pela íntegra do objeto.
8. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: Os serviços prestados serão gerenciados e
fiscalizados por representantes do CONTRATANTE, por meio de servidor devidamente
capacitado, que poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, esclarecimentos,
demonstrações e documentos que comprovem a regularidade do contrato.
9. A administração indicará servidores (fiscal e suplente), por meio de portaria
devidamente publicada, para acompanhar o presente objeto deste contrato.
21
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10. DO CUSTO ESTIMADO: O valor estimado da despesa decorrente aquisição de
destes objetos é de R$ 233.620,29.
11. O transporte dos objetos deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue
conforme solicitação da Secretaria de Educação.
12. DO PRAZO DE ENTREGA: 20 dias a partir da solicitação da Secretaria de Educação.
13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A licitante deverá apresentar atestado de capacidade
técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
experiência anterior na prestação do serviço objeto deste Termo de Referência.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. Indicar por escrito e antes do início das atividades, preposto, aceito pelo
CONTRATANTE, duranteo período de vigência do Contrato, para representá-la
administrativamente sempre que necessário, indi-cando-se o seu nome, telefone e email, a quem o fiscal do contrato deverá se reportar para resolução dependências;
14.2. Comunicar previamente ao CONTRATANTE sobre problemas que possam
ocasionar alterações de horário de entrega dos objetos.
14.3. Orientar os profissionais sob sua responsabilidade sobre o teor do contrato
firmado de forma a ga-rantir sua fiel execução;

14.4. Apresentar a documentação enviada para “Atesto” da Nota Fiscal de
Serviços, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista atualizada e Certidão de
regularidade junto ao INSS e ao FGTS e fisco federal, estadual e municipal do
domicílio da sede.
14.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação sem
prévia anuência do CONTRATANTE.
14.6. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com os
compromissos assumidos, todas as condições de habilitação exigidas durante o
procedimento licitatório.
14.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados a
CONTRATADA ou a terceiros.
15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: além das obrigações legais, o CONTRATANTE
obriga-se ainda, a:
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15.1. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia,
no prazo de 10 (dez) dias corridos da sua assinatura;
15.2. Fornecer à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do
contrato até o prazo máximo de 10 (dez) dias após sua assinatura;
15.3. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na exe-cução do Contrato, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
15.4. Realizar o pagamento pela execução do contrato;
16. DO PAGAMENTO:
16.1. O pagamento devido à empresa CONTRATADA será efetuado através de crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 dias uteis, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura e após a declaração pelo CONTRATANTE do recebimento
definitivo dos serviços prestados.
16.2. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada a data
da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por
parte da CONTRATADA.
16.3. Como condição para início da contagem de prazo para pagamento e sua
efetivação, as Notas Fiscais deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de:
Certidões Negativas de Débito:
16.3.1.
16.3.2.
16.3.3.
16.3.4.
16.3.5.
16.3.6.

de Tributos Contribuições Federais;
de Tributos Contribuições Estaduais;
de Tributos Contribuições Municipais;
de Regularidade do FGTS (CRF);
do INSS (CND);
Trabalhistas (CNDT).

___________________________________________

RENATO DA SILVA SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda, Tributação e
Gestão estratégica
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ANEXO II
PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO Nº 4773/2020
MODELO DE PROPOSTA
CNPJ:
Endereço:
Cidade

/ Estado:

Fone:

/ E-mail:

À Equipe de Pregão:
Edital do Pregão eletrônico SRP Nº. 47/2020

Senhor Pregoeiro, nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos
estabelecidos no Edital e seus anexos é a seguinte:

LOTE PRODUTO

1

UND QTD

MESA RETANGULAR MONOBLOCO - Mesa
retangular monobloco, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares
em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será
confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso
de 30mm, revestido em sua face superior em
laminado melamínico pós formáveis de 0,6mm de
espessura na cor salmon (referência L148),
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. 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 antiferruginoso 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

UN
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utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 6
A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente
pelo processo de colagem “Hot Melt”, devendo
receber acabamento fresado após colagem,
configurando arredondamento dos bordos.

2

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - Banco
retangular monobloco, 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 formável de
0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência 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. 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 antiferruginoso 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. 6
A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente
pelo processo de colagem “Hot Melt”, devendo
receber acabamento fresado após colagem,
configurando arredondamento dos bordos.

UN

12

R$

R$

3

BERÇO COM GRADES EM MDF NA COR BRANCA
ACETINADA - Berço com grades em MDF na cor
branca acetinada, medindo 130 cm de
comprimento x 60 cm de largura, com estrado
ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das
grades laterais no máximo 6,5cm e o espaçamento
entre as grades e o estrado deverá ter no máximo
2,5cm. OBS: MDF é um painel de fibras de madeira.
Caracteriza-se pela sua composição homogênea, o
que garante um painel sem defeitos ou
imperfeições. Sua maleabilidade garante formas
mais bonitas e trabalhadas enquanto sua
resistência, durabilidade e suavidade possibilitam
excelentes acabamentos com uma facilidade
maior de pintura. Os cantos, partes protuberantes,

CJ

12

R$

R$
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cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser
chanfrados, ou seja, não devem ter pontas nem
arestas, pois dessa forma poderiam machucar o
bebê ou manipulador; A altura final das grades
deverá possuir 60 cm a partir do estrado.

4

5

6

COLCHÃO PARA BERÇO - Colchões para berço, nas
medidas de 130 cm de comprimento x 60 cm de
largura e 12 cm de espessura com densidade D18
ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2,
elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário
(ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de
Colchão (CE-15:002.04). O colchão deverá ser
revestido com material têxtil limpo e sem rasgos,
conforme tabela 1 da Norma anteriormente
citada. O fechamento do colchão pode ser feito
com material têxtil tipo viés. O revestimento será
feito com matelassê (acolchoado), costurado ou
soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma
100% poliuretano. Deverá possuir 51% de viscose
e 49% de poliéster O revestimento plástico
impermeável, que permita lavagem e secagem
rápida, deverá ser utilizado em uma das faces. OBS:
Os materiais constituintes deverão possuir
proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.
Embalagem: O colchão deverá ser embalado em
plástico transparente de forma a impedir a entrada
de poeira e insetos.

UN

COLCHONETE PARA TROCADOR - Colchonete para
Trocador da Creche para trocador, nas medidas de
100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm
de espessura, com revestimento externo
resistente em couro EVA na cor azul real, que
permita lavagem e secagem rápida, deverá ser
utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser
feita com lâmina de fibra de poliéster. OBS: Os
materiais constituintes deverão possuir proteção
dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O
colchão deverá ser embalado em plástico
transparente de forma a impedir a entrada de
poeira e inseto.
COLCHONETE PARA REPOUSO - Colchonete para
Repouso para salas de repouso, nas medidas de
185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm
de espessura, com revestimento externo
resistente em Kourino na cor azul real, que permita
lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas
duas faces. A estrutura interna deve ser feita com
lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais
constituintes deverão possuir proteção dupla:
ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA.
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PLACAS DE TATAME EM EVA - Placas de Tatame
em EVA Serão fornecidas placas para tatame em
EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de
100cmx100cmx20mm,
multicolorido,
antiderrapante, com película texturizada e
siliconada e bordas de acabamento. Deverá
proporcionar encaixe perfeito e retornar ao
formato original após impacto. 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.
Deverão ser apresentados documentos técnicos,
referentes aos tecidos e as espumas, comprovando
as características solicitadas, assinados por
responsáveis técnicos habilitados, em papel
timbrado, emitido pelo fabricante ou por
laboratório especializado, acompanhado de
amostra de espuma identificada. Serão aceitos
laudos provenientes de laboratórios credenciados
pelo Inmetro, visto que se trata de produto de
certificação compulsória.

8

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO - CADEIRA ALTA DE
ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL COM
BANDEJA REMOVÍVEL - HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
– BEBÊS - CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO com
bandejas removíveis com garras laterais
facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas
(apoio para os pés da criança) em plástico, encosto
e assento em tecido plástico laminado colorido e
acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em
ferro de 3/4 pintado com pintura eletrostática na
cor branca, projetada para manter a estabilidade e
travas em arco para maior sustentação. Cinto de
segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura
final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm
Largura: 68 cm. 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.

9

CARRINHO DE BEBE - CARRINHO DE BEBÊ: Carro
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berço passeio (2 em 1) destinado para crianças a
partir de 0 meses com peso até15 KG. Encosto
regulável em 4 posições. Cabo reversível. Cinto de
segurança de 5 pontos. Acolchoado em tecido
removível e lavável, com sistema dupla face.
Protetor de ombro. Bandeja do bebê com porta
copo, removível e de fácil encaixe de travamento.
4 rodas dianteiras giratórias com duplo sistema de
freios. 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de
freios. Eixos dianteiros removíveis. Capota retrátil
confeccionada em tecido emborrachado. Desarme
automático do encosto no momento do
fechamento do carrinho. Na cor Cinza.

10

11

MESA COLETIVA QUADRADA - Conjunto de Mesas
e Cadeiras para crianças de 2 a 4 anos,
confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4” com
soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática
com tratamento antiferruginoso na cor branca,
Tampo em MDF 18mm revestido em laminado
melamínico amarelo gema (referência L 189), com
bordas coladas em PVC na cor branca. “O assento
e encosto das cadeiras serão revestidos de
laminado melamínico amarelo gema (referência L
189) e fixados através de rebites POP. A estrutura
será em tubo de ¾” com soldagem eletrônica,
pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras
possuem sapatas em polipropileno copolímero,
injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de
acabamento, fixadas à estrutura através de
encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas:
Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada
para 04 lugares: 70 cm x 70 cm Altura do assento
da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm
Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da
cadeira: 24 cm x 16 cm. Todas as partes metálicas
devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. 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.
MESA COLETIVA QUADRADA CRIANCAS DE 04 E
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05 ANOS - Conjunto de Mesas e Cadeiras para
crianças de 4 e 5 anos, confeccionadas em tubo
industrial de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG,
pintura
eletrostática
com
tratamento
antiferruginoso na cor branca, Tampo em MDF
revestido em laminado melamínico verde citrino
(referência L111), encabeçado com fitas de bordo
de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor
preta colado com adesivo “ Hot Melting” “O
assento e encosto das cadeiras serão revestidos de
laminado melamínico verde citrino (referência
L111) e fixados através de rebites POP. A estrutura
será em tubo de ¾” com soldagem eletrônica,
pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras
possuem sapatas em polipropileno copolímero,
injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de
acabamento, fixadas à estrutura através de
encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas:
Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada
para 04 lugares: 80cm x 80 cm Altura do assento da
cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm
Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da
cadeira: 29 cm x 17 cm. Todas as partes metálicas
devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e
arredondar cantos agudos. 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.

12

CADEIRAS INDIVIDIAL CRIANCAS 04 E 05 ANOS Cadeiras para crianças de 4 e 5 anos – O assento e
encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico azul francês e fixados através de
rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com
soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor
preta. As cadeiras possuem sapatas em
polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor
e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à
estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação
do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”,
zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao
chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da
cadeira: 29 cm x 27 cm 17 Encosto da cadeira: 29
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cm x 17 cm. Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda, configurando
uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. 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.
CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA
CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - Conjunto de Mesas e
Cadeiras para crianças de 5 e 6 anos,
confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”, com
soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática
com tratamento antiferruginoso na cor branca,
Tampo em MDF revestido em laminado
melamínico de várias cores (amarelo, azul e
vermelho), encabeçado com fitas de bordo de
poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta
colado com adesivo “ Hot Melting” “O assento e
encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico de várias cores (amarelo, azul e
vermelho) e fixados através de rebites POP. A
estrutura será em tubo de ¾” com soldagem
eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As
cadeiras possuem sapatas em polipropileno
copolímero, injetados, na mesma cor e tonalidade
da tinta de acabamento, fixadas à estrutura
através de encaixe. “Parafusos de fixação do
tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”,
zincados. 18 Medidas: Altura da mesa: 60 cm
Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar: base
maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura –
40cm Altura do assento da cadeira ao chão:
37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira: 29
cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre
si por meio de solda, configurando uma estrutura
única,
devendo
receber
tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar junta e arredondar cantos
agudos. 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

CJ

30

G

30

R$

R$

PÁGINA:
ASS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CNPJ/MF: 03.501.574/0001-31
cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
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CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO - Cadeiras para
Professores, poltronas giratórias com braços,
espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatômico, espuma
de poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno antialérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso
280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e
regulagem permanente-gás, base em aço com 5
hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto
em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon,
revestimento em tecido azul, fogo retardante.
Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços
em poliuretano com regulagem em cinco posições.
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962
e ter garantia de 5(cinco)anos.
CADEIRA ESCRITÓRIO - Cadeiras para Reuniões,
poltronas fixas com braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado multilaminado
anatômico, espuma de poliuretano injetada em
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso
lombar, com capa de polipropileno antialérgico em
alta resistência a propagação de rasgos além de
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling
padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura
em epóxi pó na cor preta, encosto fixo,
revestimento em tecido fogo retardante, na cor
azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano.
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de
profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962
e ter garantia de 5(cinco)anos.
ARMARIO ALTO DE ACO - Armários Altos,
fornecimento e montagem de armários com
estrutura de MDF. Tampo superior com 30 mm de
espessura, laterais, base, fundo e frente das portas
com 20mm de espessura, sendo todos os topos
arredondados revestidos em laminado fenólico na
cor platina, com gavetas corrediças para pastas
suspensas reguláveis distanciadas a cada 400mm.
Puxadores embutidos em polietileno na cor preta
e fechamento com travamento simultâneo. Terão
02 suportes para pastas suspensas em chapa de
aço em chapa de aço nº 18, protegida com
31
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tratamento anticorrosivo e protegida com pintura
eletrostática sempre na cor preta, com corrediças
telescópicas super reforçadas para sustentar até
80kg de dupla ação, além de 02 prateleiras cm
espessura de 20mm, sendo todos os topos
arredondados revestidos em laminado fenólico na
cor cristal. Rodapés em chapa de aço pintada na
cor preta com sapatas niveladoras. Medidas:
800mm de largura x 540mm de profundidade x
1600mm de altura. As ferragens como dobradiças,
trincos, puxadores e fechadura serão da marca La
Fonte ou similar de 1ª qualidade. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por meio de
solda, configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. 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.

17

ARQUIVO DE ACO - Arquivos de Aço, arquivos
deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm)
na cor platina, com quatro gavetas e travamento
único, fechamento através de tambor cilíndrico,
com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a
cada 400mm.O Sistema de deslizamento das
gavetas será através de rolamento metálico em
trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores
embutidos e as dimensões da porta etiquetas
também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser
tratados contra oxidação com fosfato de zinco e
pintados com tinta especial com secagem em
estufa; após o processo acima descrito o produto
deve seguir para uma estufa de alta temperatura
para receber a pintura pelo processo eletrostático
de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada na
mesma cor platina com sapatas niveladoras.
Capacidade: 35kg por gaveta. 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
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especificações, para adequação aos padrões de
cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
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ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO - Armário Roupeiro.
Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em
chapa de aço “22” (0,75mm). Os roupeiros em aço
serão constituídos por 16 portas; As portas devem
possuir venezianas para arejamento e possuir
pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações,
ressaltos, rebarbas ou imperfeições no
acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados
com tinta especial na cor platina com secagem em
estufa; Após o processo acima descrito o produto
deve seguir para uma estufa de alta temperatura
para receber a pintura pelo processo eletrostático
de pintura a pó, consolidando a superfície do
produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar
arrombamentos com abertura de 135°, pés
removíveis com sapatas plásticas niveladoras
Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230
mm Profundidade: 400 mm. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por meio de
solda, configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. 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.
MESA DE REUNIÃO - Mesa de Reunião - Mesa de
reunião oval, medindo 2000x900x750mm, com
tampo em melamina na cor platina, com 25mm de
espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC
preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular
composta por travessas passa-cabos, com 24
garras nas extremidades e furos para a passagem
de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas
duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de
aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço
oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na
cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central
em melamina platina com altura final de 50cm,
com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º,
33
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na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais
lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta,
com tratamento antiferrugem de decapagem e
fosfatização, seguido pelo processo de pintura
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com
poliéster em pó, com secagem em estufa. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento antiferruginoso.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 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.

20

MESA PARA PROFESSOR - Mesa para professores,
tipo península medindo 1500x1500x750mm em
tampo único, em melamina platina, com 25mm de
espessura, com bordas arredondadas em perfil de
PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC,
nos demais lados, na cor preta, 25 sobre estrutura
metálica tubular tripé composta por travessas
passa-cabos, com garras nas extremidades e furos
para a passagem de cabos, em chapa de aço, e
laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”,
em tubos de aço redondos, sendo que duas laterais
são formadas por coluna com pé horizontal em
tubo de aço oblongo com ponteiras em
poliestireno injetado na cor preta e sapatas
niveladoras em polipropileno injetado e uma por
coluna, sem pé, apenas com sapata niveladora.
Estrutura em aço na cor preta, com tratamento
antiferrugem de decapagem e fosfatização,
seguido pelo processo de pintura eletrostática com
tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com
secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas
com rodízios em metal, e travamento lateral para
segredo. Bandeiras frontais em melamina platina
com altura final de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e
acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na
cor preta. Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda, configurando
uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo
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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.
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ARMARIO SUSPENSO DE ACO
PRIMEIROS
SOCORROS - Armários para Primeiros Socorros Armários Suspensos, com duas portas para guarda
de medicamentos com armação em cantoneira 3/4
x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão
aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou
imperfeições no acabamento; deverão ser
tratados contra oxidação com fosfato de zinco e
pintados com tinta especial com secagem em
estufa. Internamente serão acopladas 02
prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas
devem possuir pitão para cadeado; Dimensões:
Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m
SOFA POLTRONA ESTOFADO 02 LUGAR - Sofá em
material lavável de dois lugares, revestimento
superior - Laminado de PVC com reforço em manta
(Korino) CV 20 acabamentos inferior - Tela de Ráfia
- Pés em alumínio revestido. Estrutura: - Madeira
de pinus e eucalipto proveniente de
reflorestamento com imunização contra mofo,
cupim e microrganismos. - Sustentação do assento
e encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados
com grampeadores pneumáticos. Espumas: Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23
- Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D20 Dimensões do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x
1,25 m
MESA DE COZINHA P/ REFEITÓRIO - Mesa de
refeição circular em revestimento melaminico
texturizado, tampo em 28mm com bordas
arredondadas em perfil de PVC 180º, e
acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com
tratamento antiferrugem e pintura epóxi. O tampo
possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.
CADEIRA FIXA - Cadeira fixa empilhável, injetada
em poliuretano para uso adulto. Estrutura fixa,
quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com
sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da
estrutura com tratamento de fosfatização e
pintura eletrostática Empilhamento máximo
35
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recomendado: seis unidades. Cores: Diversas.
Revestimento: Polipropileno
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FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS - 519 LTS Freezer 519L horizontal – linha branca Capacidade
de Armazenamento: • Garrafa 290ml: 526 •
Garrafa 600ml: 306 • Pet 600ml: 306 • Pet 1 litro:
194 • Pet 1,5 litro: 132 • Pet 2 litros: 108 • Lata
350ml: 776 • Capacidade bruta: 519 litros •
Capacidade líquida: 519 litros, Função Refrigerada:
2ºC a 8ºC • Função Freezer: -18ºC a -22ºC •
Dimensões aprox. do produto (externa):
94,4x133,1x69 cm (AxLxP) • Dimensões
aproximadas
do
produto
(interna):
71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) • Peso aprox. do
produto: 69kg.
Freezer horizontal 02 portas. Pode ser usado na
função de freezer ou refrigerador. Possuindo
também dreno frontal que facilita a limpeza e o
degelo; pés com rodízio, que facilitam a remoção
do produto na hora da limpeza. Informações
técnicas: cor branco - tipo horizontal - função:
freezer e refrigerador - tipo de degelo: manual quantidade de portas: 02 - eficiência energética:
classe a - capacidade: capacidade líquida 519 litros
/ capacidade bruta 526 litros - termostato no
painel frontal: permite a seleção de uso como
freezer ou refrigerador - pés: 04 pés com rodízios.
GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE
CAPACIDADE 410L - Geladeira de uso doméstico
frostfree 410L – linha branca • Capacidade Total de
Armazenamento: 410 L • Capacidade Líq.
Congelador: 100L • Capacidade Líq. Refrigerador:
310 L • Capacidade Total Bruta: 400 L • Capacidade
Bruta Congelador: 100 L 31 • Capacidade Bruta
Refrigerador: 300 L • Tensão: 110V ou 220V •
Frequência: 60 Hz • Consumo: 58,1 KWh/mês
(110V) • Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) • Cor:
branco
•
Dimensões
aproximadas:
186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) • Peso aproximado:
84,5Kg
GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 180L
- Geladeira de uso doméstico frostfree 180L – linha
branca • Capacidade Total de Armazenamento:
180 l • Capacidade Líq. Congelador: 20 l •
Capacidade Líq. Refrigerador: 160 l • Capacidade
Total Bruta: 185 l • Capacidade Bruta Congelador:
21 l • Capacidade Bruta Refrigerador: 164l •
Frequência: 60Hz • Consumo: 22,8 KWh/mês
(110V) • Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) • Cor:
branco
36
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FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - FOGÃO DE 6 BOCAS
INDUSTRIAL DE OTIMA QUALIDADE - Fogão
Industrial 06 Bocas Couraçado Com Forno
Queimadores frontais. Chama Tripla com Controle
Individual das Chamas Internas e Externas
Queimadores Traseiros Chama Dupla Esmalte
antiaderente Grades e Queimadores da Mesa de
Ferro Fundido. Grade Paneleira de Cantoneira de
Aço. Estrutura de Cantoneiras de Aço Manipulador
de Temperatura de Cinco Posições. Puxador do
Forno de PVC. Especificações Técnicas: Mesa: Easy
Clean. Grades e queimadores de ferro fundido.
Bandeja coletora de resíduos. Queimadores
frontais Chama Tripla. Queimadores traseiros
Chama Dupla. Injetor de gás horizontal. Estruturas
de cantoneiras de aço. Dimensões aproximadas:
81x150x90cm (AxLxP)
FOGAO 04 BOCAS USO DOMESTICO - Fogão de 04
bocas de uso doméstico – linha branca Volume do
forno: 62,3 litros Classificação Energética
Mesa/forno: A/B Mesa - Queimador normal (1,7
kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno Queimador do forno 2,4 • Dimensões
aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP) • Peso
aproximado: 28,4Kg
FORNO MICROONDAS - Microondas 18L – linha
branca -- Display Digital • Potência de Saída: 700 W
• Cores: branco • Capacidade: 18 litros •
Dimensões aproximadas: 28x46x37cm (AxLxP) •
Peso aproximado: 13,3Kg
ESTERILIZADOR
DE
MAMADEIRAS
PARA
MICROONDAS - Esterilizador para 8 mamadeiras
para microondas - elimina todas as bactérias
nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7 minutos
até 8 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm |
Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade
recomendada: de 0 meses a 2 anos
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - Liquidificador
industrial capacidade de 8L - Utilidade: Triturar
produtos diversos com adição de líquido. Altura
(mm): 750 Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220
Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½ Capacidade (l): 8
Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO COM 02
VELOCIDADES - Liquidificador de uso doméstico
com 2 velocidades - Liquidificador com 2
Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para
37
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Triturar Gelo.
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ESPREMEDOR DE FRUTAS - Espremedor de frutas
- semi industrial de inox potência 1/3HP
Características: -Bica e tampa em alumínio. -Design
industrial. -Potência: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750
RPM. Voltagem: bivolt Dimensões aproximadas:
7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg
BALANCA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG - Balança
de prato com capacidade para 15 kg Modelo:
Digital com Bateria e memorização e subtração
automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões
mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais:
105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca
com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz
Bateria recarregável, que avisa quando a carga
está se esgotando, autonomia para 80 horas, e
recarregador de bateria com seletor de voltagem
110/220V. Visor de cristal líquido garantindo
perfeita visualização mesmo em ambientes de
iluminação intensa; Prato retangular com borda,
em material plástico, que amplia a área de
pesagem e garante total segurança na operação
com mercadorias a granel.
BATEDEIRA - Batedeira - Características do
produto -Potência: 300 W -Consumo: 0.002 KWh
por hora -Velocidades: 5 e Turbo -Tigela com
capacidade para: 3,5 l e giro automático Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de
batedores -Usada manualmente: pode ser usada
manualmente, sem ter de parar o processo.
MULTIPROCESSADOR - Multiprocessador •
Capacidade (em litros): 1000 ml • Conteúdo da
Embalagem: 1 Base (motor); 4 Copos de 450ml; 4
Anéis coloridos para personalizar os copos; 4
Tampas para armazenar; 1 Copo 200ml; 2 Tampas
para polvilhar; 1 Lâmina plana; 1 Lâmina dupla; 1
Jarra (1litro); 1 Filtro; 1 Pilão; 1 Tampa; 1 Sobre
tampa. • Cor: Preto / Prata • Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP:
24x27x29cm • Funções: corta, mói, tritura,
mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês
e omeletes. • Garantia do Fornecedor: 3 meses •
material lâmina: inox • Peso líq. aproximado do
produto (kg): 3,09 kg • Potência (W): 260 Watts
(110V); 230 Watts (220V, Velocidades: 1
Velocidade.
CENTRIFUGA DE FRUTAS 800W - Centrifuga de
Frutas de 800W - Especificações técnicas/ Potência
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: 800 W Especificações técnicas/ Coletor de polpa :
2 l Especificações técnicas/ Frequência : 50/60 Hz
Especificações técnicas/ Comprimento do cabo :
1,2 m/ 1,2 m Especificações do design/ Suporte e
grampos : Alumínio escovado Especificações do
design/ Tubo para polpa : Aço inoxidável
Especificações do design/ Cores disponíveis :
Alumínio
escovado/
Alumínio
escovado
Acessórios/ Jarra de suco : 1.500 ml Potência do
Juicer: 800W Volume: 0.0380 m³ Cor: alumínio
Tensão: 110V
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CAFETEIRA ELETRICA - Cafeteira – 20 cafés Tipo de
cafeteira: Elétrica, Capacidade (quantas xícaras
prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml Potência
(W): 1000 W Voltagem: 110V, 220V Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP:
22x18x38cm, Peso líq. aproximado do produto
(kg): 1,8Kg
PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO Purificador de água refrigerado • Bandeja coletora
removível • Capacidade (em litros): 3 L •
Composição/Material: Poliestireno de Alto
Impacto • Cor: Branca • Dimensões aproximadas
do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg • Funções: Tripla
Filtragem • Garantia do Fornecedor: 12 meses •
Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem:
filtragem mecânica através de elemento de
Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção
através de Carvão Ativado com Prata Coloidal e
Filtragem
Mecânica
com
elemento
de
Polipropileno Melt Blow com poros de 5 µm para
realizar a filtragem final da água. • Opções de
temperatura: Água gelada e natural • Peso líq.
aproximado do produto (kg): 6 Kg • Potência (W):
85 W • Referência do Modelo: FKPAE, Torneiras: 1
torneira de Água Natural e 1 torneira de Água
Gelada • Voltagem: Bivolt
LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 15 KG Lavadora de Roupa Automática l5 Kg Especificações Técnicas: Tipo de lavadora:
Automática. Material: Cesto, inox Funções: Lava,
enxágua e centrifuga. Tipo de painel: Eletrônico
Tipo de água: Entrada fria. Sem auto aquecimento.
Gabinete: aço zincado, Tampa: Vidro, Tipo de
abertura: Superior Programas de lavagem: 07:
rápido, roupas íntimas ou leves, dia a dia, branco +
branco, cores + vivas, cama e banho, edredom
especial; Níveis de água: 04: extra baixo, baixo,
médio e alto Dispenser: Gaveta, Molho: Sim. Auto
aquecimento: Não, Sistema de suspensão: Sim,
39
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Eliminação de fiapos: Filtro pega fiapos,
Visualizador das etapas de lavagem: Sim
Centrifugação: 75O rpm, Pés: Sim, Alças laterais:
Sim, Tipo de agitador: 4 pás, Trava de segurança:
Sim, Seleção de tipo e cor de roupa: Sim, Enxágue:
5 Baixo consumo de energia: Classe A, Baixo
consumo de água: Classe A Consumo aprox. de
energia O,O24 kwh/ciclo/kg, Consumo aprox. de
água: 12,3 litros/ciclo/kg Potência: 550 W,
Capacidade de roupa seca: 15kg, Centrifugação:
750 rpm Temperatura da água: Fria, Dimensões do
produto: Altura: 106.8 cm, Largura: 66 cm,
Profundidade: 44.9 cm, Peso: 44.9 ks.
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FERRO ELÉTRICO A VAPOR - Ferro elétrico a vapor
(voltagem local) - possuindo base com
revestimento antiaderente, seletor que permite
ajustar a temperatura de acordo com cada tipo de
tecido, ponta afunilada com cabo anatômico com
um giro de 360'. Descrição: Ferro a Vapor Potência:
I200W Frequência: 60Hz Dimensões do produto:
largura: 1,2O mm Altura: 1,50 mm Profundidade:
2,90 mm Peso: 0,01 g.
SECADORA DE ROUPAS - Secadora de Roupas •
Duto de exaustão • Sistema antirrugas • Secagem
por tombamento auto reversível • Seletor de
temperatura de secagem • Seca 10Kg de roupas
centrifugadas • Consumo de energia: 0,2 kWh •
Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) • Cor:
branco • Dimensões aproximadas: 85x60x54cm
(AxLxP) • Peso aproximado: 30Kg
LIXEIRAS 50L - COM PEDAL - Lixeiras 50L - com
pedal e tampa em plástico rígido Lixeira 50 litros
com pedal, com pedal metálico, fabricada em
processo de rotomoldagem sem soldas ou
emendas, em polietileno de alta densidade com
tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de
ferro maciço galvanizado e chapa xadrez
galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte
reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa
da dobradiça arrebitada na tampa. Medida Externa
: 71,0x44,5x37,0 Medida Interna : 60,0x39,0x24,0
Capacidade: 50 litros
BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL - Bebedouro
elétrico individual - com refrigeração, potência
120-145 w, para água gelada Gabinete em aço
carbono pré-tratado contra corrosão e pintura
epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma
de jato para boca e a outra para copo ambas com
regulagem; Pia em aço inoxidável polido; Filtro de
40
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água com carvão ativado e vela sinterizada; 49
Reservatório de água em aço inoxidável com
serpentina externa; Termostato para ajuste da
temperatura de 4° a 15°C; Dimensões:
Altura:960mm
Largura:335mm
Profundidade:290mm;
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BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - Bebedouro
elétrico conjugado - potência 120-145 w, para água
gelada Gabinete em aço carbono pré-tratado
contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras
em latão cromado, duas de jato para boca e a outra
para copo todas com regulagem; Duas Pias em aço
inoxidável polido; Filtro de água com carvão
ativado e vela sinterizada; Reservatório de água
em aço inoxidável com serpentina externa;
Termostato para ajuste da temperatura de 4° a
15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:660mm
Profundidade:290mm; Altura da parte conjugada:
650mm;
QUADRO DE AVISOS CORTICA - Quadro de avisos
cortiça com moldura alumínio - quadros com
moldura em alumínio anodizado natural fosco,
frisado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do
quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e
acabamento em cortiça aglomerada selada.
Dimensões: Altura 100 cm Largura 150 cm
QUADRO MURAL DE FELTRO - Quadro mural de
feltro - Quadros com moldura em alumínio
anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade; fundo do quadro
confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento
em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm Largura
70 cm
QUADRO BRANCO - Quadro branco 90x120cm quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou
horizontal com moldura flip (abertura frontal) em
alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de
20x19mm profundidade própria para facilitar
trocas do conteúdo interno; fundo do quadro
confeccionado em Eucatex, 10mm. Dimensões:
Altura 90 cm Largura 120 cmUN
LOUSA BRANCA - Lousa Branca - 200x120cm,
Quadro Branco Confeccionado em laminado
melamínico (Fórmica) branco brilhante, Moldura
em alumínio anodizado fosco com suporte para
apagador, sistema de fixação invisível, podendo
ser instalado na vertical ou horizontal.
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FORNO ELÉTRICO 36L - Forno Elétrico 36L - Timer
com Assadeira Informações técnicas: Capacidade
36L Potência 150OW. Material Metal. Alimentação
110 Volts Dimensões do produto: Largura 5l cm.
Altura 30,8 cm. Profundidade 44,7 cm. Itens
inclusos - 01 Fomo elétrico - O1 Grelha deslizante 01 Assadeira
VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de Parede ventiladores para serem acoplados nas paredes
com100W de potência, e 3 velocidades.
Características: Comprimento – 52cm • Largura –
19cm • Altura – 57cm.
TAPETE/PASSADEIRAS
EMBORRACHADAS
Passadeiras emborrachadas para recepção
Fornecimento de passadeiras em vinil com fios
retorcidos. • A composição de superfície será em
Vinil, e bases em PVC antiderrapante •
Acabamento em Látex Carboxilado • Espessura:
10,5mm; peso: 3.700g/m² • Teste de abrasão:
abaixo de 1,5g – KS –F2819 • Cor: amarelo para
miolo e verde para as bordas de 30cm para o
capacho da entrada. Tapete Personalizado
construído em Nylon Star Twist™ Solution dyed,
antidesbotamento. Com Borda e Costado em
Borracha
nitrílica
micro
perfurada
e
antiderrapante permite ser submetido a Lavagem
industrial com temperatura de até 60ºC.
Higienização também pode ser através de
processo convencional (aspirar, lavar com água e
sabão neutro, secar a sombra). As medidas serão
3,20m de comprimento x 1,40m de largura
TELEVISOR SMART - 32 POLEGADAS - Televisão de
Smart TV 32” TV 32Resolução HD, Frequência de
60 Hz, Conectividade: 2x HDMI | 1x USB | 1x
Ethernet (LAN), Potência de áudio: 10W RMS, WiFi | Conversor Digital Integrado | Bluetooth,
Sistema operacional: Android TV
APARELHO DE SOM - MINI SYSTEM - Mini System
- Aparelho de Micro system com entrada para USB,
potência de no mínimo 50w RMS; caixas acústicas
acoplados; Rádio FM estéreo; cartão de memória
MMC / SD / MS, Reproduz CD de MP3, CD e CDR/RW; Garantia mínima de 6 meses; Manual e
certificado de Garantia.
COMPUTADOR COM PROCESSADOR: CORE I5 Computadores - Processador: Core 15 - 3,2 GHz;
Memória: 8 gb - DDR 4; HD: I TB acima; Placa mãe:
Asus compatível; Kit multimídia; Tela LCD 21"; t
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leitor cD/DVD. Teclado e Mouse.

57

58

59

APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - Frequência
de 2.4 GHz, Led no fone (Tecla ON) para sinalização
de carga e campainha desligada, Autoatendimento, Discagem por Tom ou Pulso, 10
posições de memória, 4 tipos de campainha com 2
opções de volume, 3 opções de volume de áudio,
20 canais com busca automática , 1 milhão de
códigos de segurança, Modo repouso automático
ao colocar o fone na base, Aviso sonoro e visual de
"fora do alcance" e sonoro de "bateria baixa",
Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso
contínuo, localizador de fone, Tensão de
entrada110/220 V. Na cor preta. Garantiamínima
de 01 ano.

UN

2

AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ar
condicionado split 12.000 btu's funções que
facilitam
sua
operação.Possuindo
fluido
refrigerante.
Refrigeração,ventilação
e
desumidificação • somente tipo frio • Timer Fácil:
o aparelho liga e desliga na hora programada.
Simples de manusear e programar. Oscilar:
Movimentação automática das aletas, distribui o
ar no ambiente de forma uniforme. • Velocidades
QTDE 2
de funcionamento - Alta, média, baixa e
automático • Função Super: o aparelho atinge a
temperatura desejada muito mais rápido. • Função
Favorito: possibilita programar o aparelho para ir
automaticamente para a velocidade, modo e
temperatura desejadas, pressionando apenas um
botão. • com controle remote e garentia de 1
ano.220 VOLTS.
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - AR
CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S - funções que
facilitam sua operação. Possuindo fluido
refrigerante.
Refrigeração,
ventilação
e
desumidificação • somente tipo frio • Timer Fácil:
o aparelho liga e desliga na hora programada.
Simples de manusear e programar. Oscilar:
Movimentação automática das aletas, distribui o
ar no ambiente de forma uniforme. • Velocidades
de funcionamento - Alta, média, baixa e
automático • Função Super: o aparelho atinge a
temperatura desejada muito mais rápido. • Função
Favorito: possibilita programar o aparelho para ir
automaticamente para a velocidade, modo e
temperatura desejadas, pressionando apenas um
botão. • com controle remoto e garantia de 1
ano.220 VOLTS.

UN
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60

ARMARIO ALTO EM AÇO COM 12 PORTAS C/
CHAVE - Armário Alto - Armário de aço para
vestiário 12 portas com chave; Cor: Cinza Padrão;
Pintura: Epóxi Pó
Altura: 198cm
Largura: 095cm
Profundidade: 042cm
VALOR TOTAL:

UN

2

R$

R$

R$

Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes
sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos
relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos
os termos do Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 47/2020– e seus Anexos.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Sidrolândia-MS, ___ de _________ de 2020.

__________________________________________________
NOME:
RG:_______________/SSP/____ /CPF:__________________
Cargo na Empresa: __________________________________
Carimbo do CNPJ___________________________________
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ANEXO III DO PREGÃO – MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO n° 4773/2020

MODELO DE CREDENCIAMENTO
Por meio do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________________________________________,
portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______________________ e CPF n.º .
_____________________________, a participar da licitação instaurada pela Secretaria de
Educação, na modalidade de Pregão Eletrônico SRP, sob o n.º 47/2020, na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da
empresa
________________________________________________________________________________, CNPJ
nº _______________/000__ - _____, bem como formular propostas e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.
Licitante com sede no município de ______________________/MS.
Licitante com sede fora do município de __________________/MS.
_________________________________, _____________ de _______________________ de 2020.

____________________________________
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa

_____________________________________
Nome do dirigente da empresa
(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES E A LICITANTE DEVERÁ
MARCAR SE A EMPRESA POSSUI SEDE OU NÃO NO MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA-MS)
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ANEXO IV DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO Nº 4773/2020

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ______________________________________________________________, CNPJ n.º
______________________________, declara à prefeitura de Sidrolândia-MS, para fins de
participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico SRP n°
47/2020, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º,
inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil
e penal.
Local, ______ de ____________________ de 2020.

________________________________________
Assinatura do representante legal

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES)
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ANEXO V
DO PREGÃO – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.
XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO

PREGÃO LETRÔNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO Nº 4773/2020

Declaramos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA-MS, referente ao
edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 47/2020, que não possuímos em nosso quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Local, __________ de ____________________ de 2020.

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

OBSERVAÇÕES: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE.
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ANEXO VI
DO PREGÃO – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO Nº 4773/2020

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que
impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se
informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos
supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º,
do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.

____________________-MS, ____/_________________/______

______________________________________________________

Assinatura do representante legal da empresa

NOME: ____________________________________________

___________________________________________________
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

___________________________________________________
Nº DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXO VII DO PREGÃO - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2020
PROCESSO Nº 4773/2020

____________________________________________(razão social), pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________________(informar o
numero do CNPJ), com sede à __________________________________________________, N°
____, Municipio ______________________-____ (endereço), por intermédio de seu (a)
representante legal Sr(a) _____________________________________________ (nome),
inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________________(informar) e no RG nº
________________________(informar), declara para os devidos fins e sob as penas da lei,
em referência ao Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020 (informar), que a proposta
apresentada foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação.
Declara ainda que a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida
ou influenciada por qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação.
Da mesma forma, declara que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação,
quanto
a
participar
ou
não
da
mesma.
Por fim, declara estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detêm plenos poderes e informações para firmá-la, se responsabilizando pela
execução do objeto no prazo do edital e que os preços se referem a preços usuais de
mercado.
_______________________________________(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).

_________________________
(razão social)
CNPJ:__________________
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ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2020-SRP
PROCESSO Nº 4773/2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL
DE CONSUMO PARA O CMEI HEITOR DOS SANTOS MACHADO, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL.
Aos ____ dias do mês de __________ do ano de dois mil e vinte, O MUNICIPIO DE
SIDROLÂNDIA-MS, com sede na RUA São Paulo, Nº 964, Bairro: Centro, CEP: 79.170-000,
CNPJ nº 03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.
Marcelo de Araújo Ascoli, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.º 000406049 SSP/MS
e CPF n.º 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro,
SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, no uso de suas atribuições
legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Decretos nº
7.892/2013 e nº 3.555/2000, em face da Licitação Pregão Eletrônico nº 47/2020,
modalidade pregão, forma presencial – SRP, registrar os preços da empresa segundo as
seguintes cláusulas e condições:
1.DO OBJETO:
1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material
permanente e material de consumo para o CMEI Heitor dos Santos Machado, de acordo com
as especificações técnicas constantes do Anexo I do Edital, os quais passam a fazer
parte do presente processo licitatório.
1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de
consumo, não se obrigando a Administração à aquisição total.
2. DA EMPRESA REGISTRADA:
2.1 Empresa Adjudicatária: __________, CNPJ nº __________, com sede no __________,
telefone nº ________, fax nº ________, representada por seu __________, Senhor __________,
RG nº __________, CPF nº __________.
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
3.1 O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria de Educação por
intermédio do Sr. __________________________, CPF N: _______________________.
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:
4.1 O preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrado nesta ata
constam da proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o
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valor global de R$ _______________ (_____).
Item

Especificação

Unidade

Valor Unitário

Valor Total

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS
MATERIAIS:
5.1.Após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, se houver necessidade do
fornecimento imediato, a Secretaria de Educação convocará a empresa cujo preço foi
registrado.
5.2 A Secretaria de Educação fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão
de pedido de entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações
constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020.
5.3 A empresa adjudicatária deverá acusar o recebimento da solicitação, no prazo máximo
de 24 horas.
5.4 A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a
validade desta Ata de Registro de Preços.
5.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os
produtos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Pregão Eletrônico nº
47/2020 e em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especificações e condições do edital.
6. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR:
6.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo aos quantitativos definidos no Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020.
6.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o seu envio por meio de
e-mail a ser repassado ou retirado pessoalmente pela contratada.
6.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos
produtos.
6.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados.
6.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos preços registrados e
à aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de
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Preços.
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DETENTOR:
7.1. Garantir que os atos relativos ao registro de preços estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente.
7.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro
de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do
procedimento licitatório.
7.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações,
para o correto cumprimento de suas disposições.
7.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgão gerenciador.
7.5. Pagamento das faturas dos fornecedores provenientes da execução do objeto desta ata,
quando desta fizerem uso na forma da lei.
8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (FORNECEDORES) DA ATA:
8.1. Assinar esta ata, no prazo determinado.
8.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 20 dias, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.
8.3. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como:
endereços, telefones, fax, e-mail, entre outros.
9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado após o Aceite Definitivo dos materiais, em até 30 (trinta)
dias, a partir da atestação da nota fiscal pelo servidor responsável pelo Aceite Definitivo,
mediante depósito bancário em conta da contratada, cumprido os requisitos dispostos no
Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020.
10. DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO:
10.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preço;
10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
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10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
10.2. O cancelamento de registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.1, será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
10. DA VIGÊNCIA:
A vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da publicação do
extrato.
11. DAS PENALIDADES:
A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, inexecução
total ou parcial do contrato a ser firmado, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002, a
serem aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Pregão
Eletrônico nº 47/2020.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1. O registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a
obrigação de solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de
estimativa de consumo indicada no Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020.
12.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas
obrigações nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020 e da sua proposta, que
passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os
fins.
12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante
sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
que não tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador nos termos do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013.
12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
12.5. O quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de
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órgãos não participantes que aderirem.
12.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte
desta ata, independentemente de transcrição:
12.6.1. Edital de Pregão Eletrônico nº 47/2020;
12.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº
47/2020;
12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão.
13. DO FORO: O foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos
de interesse entre e da empresa adjudicatária, relativos à presente ata e aos contratos dela
advindos.
14. DA PUBLICIDADE:O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no
órgão da Imprensa Oficial conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº
8.666/1993.E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à presente ata em
três vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Órgão Gerenciador/Detentor:
Pela empresa adjudicatária:

________________________________________
Prefeito ..
________________________________________
Representante legal da empresa
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