EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O CISPAR – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto
Paranaíba, inscrito no CNPJ sob o n.º 20.782.813/000198, através de seu Pregoeiro, o Sr. Rodrigo
Cardoso de Paiva, designado através da Portaria nº 02/2021, com observância da Lei Federal nº. 10.520, de

17.07.2002, da Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006, do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.892,
de 23.01.2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/18 de 31 de agosto de 2018 e, subsidiariamente pela Lei
Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e Lei Federal nº 11.17/2005 e demais normas pertinentes e pelas condições

estabelecidas no presente Edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados, que
fará licitação pública na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021, tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, tendo por objeto o Registro de Preços paraaquisição eventual, futura e parcelada,
pelos Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos, com fornecimento e instalação (mão de
obra) quando necessário, conforme descritivos técnicos constante do Termo de Referência – AnexoI,
no dia 23/09/2021, às 10:00 horas, na sala de Licitações da sede da CISPAR, localizada a comsede na
Avenida Professor Aristides Memória, 179, Bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patosde Minas/MG.
O caderno de licitações, composto de EDITAL e ANEXOS poderão ser retirados por qualquer
interessado na sede do CISPAR das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, solicitado através
do e-mail: consorciocispar@gmail.com,
ou
no
site
http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php INFORMAÇÕES: Telefone: (34) 3822-5450.
O aviso do Edital será publicado no sítio oficial http://www.amaparmg.com.br/licitacoes.php como
também, no quadro de avisos (Mural) da CISPAR e no Jornal Minas Gerais.
Não havendo expediente no CISPAR ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeiro
em contrário.
A entrega e abertura dos envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO “ENVELOPE 01” e os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “ENVELOPE 02” serão no local, data e horário seguintes:
LOCAL: Sala de Licitações do CISPAR, localizada a Avenida Professor Aristides Memória, 179,
Bairro Jardim Paulistano, na cidade de Patos de Minas/MG.
DATA: 23/09/2021 HORÁRIO: 10:00 horas.
Caso não seja possível a conclusão dos trabalhos no dia marcado, a sessão será suspensa, constando em
Ata a data da reabertura e comunicado a todos os licitantes credenciados.
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As empresas que tomarem conhecimento do presente ato convocatório, e se interessarem em participar
da licitação, DEVERÃO FORMALIZAR A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE que poderá ser feito
por meio de expediente entregue na Comissão Permanente de Licitações ou enviadoatravés do e-mail
consorciocispar@gmail.com SOLICITANDO QUE TODAS AS EVENTUAIS INFORMAÇÕES,
ESCLARECIMENTOS E/OU ALTERAÇÕES DO EDITAL LHES SEJAM ENVIADAS.
O CISPAR não aceitará em nenhuma hipótese reclamações posteriores de não envio das alterações por
parte de empresas que não tenham se manifestado como interessadas em participar da licitação.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Pregão Presencial será realizado em sessão pública, conduzido pelo Pregoeiro, auxiliado pela
Equipe de Apoio, conforme designação contida nos autos do processo;
1.2 A proponente deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital, o
credenciamento, bem como, para o recebimento e abertura da proposta;
1.3 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da
disputa de preços.
1.4

Devido aos protocolos impostos pelo Governo do Estado de Minas Gerais, serão adotadas medidas

de proteção sanitária para todos os participantes do Pregão Presencial durante a sessão pública:
a) Cada empresa poderá comparecer com apenas um representante, para evitar aglomerações.
b) Será aferida a temperatura de todos os participantes, com restrição de entrada em caso da temperatura
superior a 37,5° C.
c) Caso o participante apresente temperatura superior a 37,5° C serão recebidos os envelopes contendo
a proposta de preço e documentação de habilitação, e devidamente higienizados antes da abertura da
sessão pública.
d) Durante a sessão pública, os licitantes que optarem por participar presencialmente, deverão ficar
separados a uma distância de no mínimo 3 mts de todas as pessoas presentes na sala de reuniões.
e) Será concedida vistas de toda a documentação apresentada, de maneira individual, para cada um dos
licitantes.
f) Durante todo o tempo que se fizer presente no prédio do CISPAR, será obrigatório o uso de máscara
facial, usada de acordo com a determinação do Minas Consciente – tampando boca e queixo. Sob
nenhuma hipótese será dispensada o uso de máscara.
g) Aqueles que não obedecerem as determinações impostas pelo Plano Minas Consciente do Governo
do Estado de Minas Gerais serão proibidos de permanecer no prédio, sob pena de aplicação das
advertências e multas previstas.
h) Pedimos que todos os licitantes levem materiais de uso pessoal, tais como caneta, cola, bloco de
anotações, etc., para evitar o compartilhamento de materiais passíveis de transmissão do vírus da
COVID-19.
i) O CISPAR disponibilizará álcool em gel na entrada do prédio e durante a sessão pública para a
segurança de todos os licitantes.
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2. DO OBJETO
2.1 A presente licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº09/2021, tipo Menor Preço
por Lote, tendo por objeto o Registro de Preços paraaquisição eventual, futura e parcelada, pelos
Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos, com fornecimento e instalação (mão de obra)
quando necessário, conforme descritivos técnicos constante do Termo de Referência – Anexo I.
3. DOS ANEXOS
Integram o presente Edital, como se transcrito nele estivesse, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração de Enquadramento em regime de tributação deMicroempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese da licitante ser uma ME ou EPP); ANEXO III – Modelo
de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO VII – Modelo de Declaração que não emprega menor;
ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto
desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidasneste Edital e seus
Anexos;
4.2. A participação nesta Licitação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.
4.3

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO:

4.3.1 consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição e nem empresas agrupadas.
4.3.2 empresas que tenham sido declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar oucontratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
4.3.3 empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público de umadas
cidades participantes do CISPAR;
4.3.4 aquelas que estiverem em regime de falência ou recuperação judicial;
4.3.5 estrangeiro (a);
4.3.6 que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei federal nº. 8.666/93, observada aexceção
prevista em seu § 1º;
4.3.7 empresa cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, sócio majoritário,procurador
ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTADE
PREÇO (A) E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (B)
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5.1 Os envelopes, respectivamente Proposta de Preços (Envelope A) e Documentos de Habilitação
(Envelope B), deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cadaum deles, em sua parte
externa, os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021
ENVELOPE A – PROPOSTA

NOME DA PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE PARA CONTATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2021

ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA PROPONENTE CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE PARA CONTATO

5.2 Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via, redigida com
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou
entrelinhas que prejudiquem sua análise. A proposta deverá estar rubricada em suas páginas, datada e
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal;
5.2.1 A proponente somente poderá apresentar uma única proposta.
5.3 Os documentos de habilitação (Envelope B) poderão ser apresentados em original, por cópiasimples,
cópias autenticadas por cartório competente ou pela comissão de licitação do CISPAR, ou por meio de
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet;
5.3.1 A aceitação da documentação por cópia simples para autenticação, ficará condicionada à
apresentação do original a comissão de licitação do CISPAR, para a devida autenticação.
5.3.2 Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que
necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do Pregoeiro;
5.3.3 O Pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de
informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido
apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será
considerada inabilitada.
5.3.4 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não
ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos envelopes.
6. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA
6.1

Constar 01 (uma) via, impressa em papel, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
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técnicas de uso corrente, redigido com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante
proponente.
6.2 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.
a) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
b) Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “proposta de preços” o mesmo será considerado
como aceito para efeito de julgamento.
c) Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.
d) Constar declaração expressa de que nos preços, estarão incluídas todas as despesas necessárias para
a entrega dos equipamentos, como: FRETE, mão de obra, encargos sociais, impostos e taxas, despesas
operacionais e demais despesas necessárias para completa entrega dosequipamentos.
e) Apresentar em forma de anexo, ou como melhor convier à Licitante, os catálogos e demais
certificações exigidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, sob pena de desclassificaçãoda
proposta. As amostras serão solicitadas somente às empresas vencedoras de cada lote.
6.3 A não apresentação das DECLARAÇÕES mencionadas acima poderá ser sanada pelo
Representante da empresa que estiver presente na Sessão.
6.4 O licitante poderá concorrer e a adjudicação do objeto ocorrerá como consequência da melhor
proposta ofertada, pelo menor preço por lote, sendo que a adjudicação do objeto dependeráainda que o
ofertante da melhor proposta atenda as condições previstas no termo de referência – anexo I.
6.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta, serão considerados
como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título,
devendo os serviços serem prestados sem ônus adicionais.
6.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. Serão
corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. Havendo
divergência entre os valores, prevalecerá o menor valor. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor da proposta.
6.7 Não serão admitidas, posteriormente, alegações ou enganos, erros ou distrações na apresentação
das propostas, como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos ou
indenizações de qualquer natureza.
6.8 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam omissas
ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, que não apresentarem os
laudos e certificações exigidos ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de
mercado.
6.9 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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6.10 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrentede fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Os documentos apresentados na fase de Habilitação poderão ser apresentados em original, porcópia
simples, cópias autenticadas por cartório competente, por membros da Equipe de Apoio, ou
por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet. A aceitação da
documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao Pregoeiro, ou em
horário comercial na sala de licitações para a devida autenticação.
7.1

- REGULARIDADE JURÍDICA

7.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos
de eleição de seus administradores;
7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
7.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgãocompetente, quando a
atividade assim o exigir.
7.2 - REGULARIDADE FISCAL
7.2.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
7.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou do domicílioou sede
do licitante.
7.2.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
7.2.4 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça Trabalhista;
7.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
O PROPONENTE DEVE APRESENTAR CONFORME DISPOSTO NO INCISO II DO ART.30 DA
LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993:
7.3.1 - Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter fornecido equipamentos compatíveis com o objeto da presente licitação;
7.3.1.1
O Pregoeiro poderá diligenciar o Atestado de Capacidade Técnica apresentado e
exigir a comprovação dos quantitativos descritos, com a apresentação de Notas Fiscais / Faturas que
comprovem o fornecimento.
7.4

– QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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7.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da
sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, 30 (trinta) dias da data previstapara entrega dos
envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93.
7.5 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis, e apresentados na forma da Lei, que comprovem a
boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
balanço e as demonstrações deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas da transcrição do livro
diário, devidamente registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, contendo termo de abertura
e encerramento ou em caso a empresa realize sua escrituração contábil pelo sistema do SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital), deverão ser emitidos os documentos na forma eletrônica devidamente
acompanhados do recibo de entrega, termo de abertura e encerramento, de acordo com o inciso I do art.
69º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
7.5.1A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na conjugação de
Índice de Liquidez Geral (ILG), Índices de Liquidez Corrente (ILC), e Índice de Endividamento Geral
(IEG), e Índice de Solvência geral (ISG), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo e que deverão ser
apresentados em papel timbrado da empresa, assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e pelo
Contador responsável, com indicação de seu CRC e ou CPF. Com firma reconhecida.
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (UM) OBTIDO PELA
FÓRMULA:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑃𝑃𝑃𝑃

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) IGUAL OU SUPERIOR A 1,0 (UM) OBTIDO PELA
FÓRMULA:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

AC + RLP
𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

PC + ELP
𝐴𝐴𝐴𝐴

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG) IGUAL OU INFERIOR A 0,5 (MEIO)
CALCULADO PELA FÓRMULA:

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE

RLP = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO
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ELP = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
PC = PASSIVO CIRCULANTE
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
7.6

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) e o Índice de Liquidez Geral inferior a l,00 (um), bem como

o Índice de Endividamento Geral Superior a 0,5 (meio) desqualifica a licitante.
7.7

No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço (demonstrações

contábeis) do último exercício social exigível.
7.8

O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o arredondamento

matemático a partir da segunda casa decimal.
7.9

As memórias de cálculo do índice devem ser anexadas pelo licitante à documentação pertinente à

qualificação econômico-financeira.

7.10 - Juntamente com os documentos referidos neste subitem será apresentada para fins de habilitação,
declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público
ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
7.11 Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso
V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de27 de outubro de 1999),
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. A declaração será conforme os
modelos anexos.
8 DAS PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
8.1 É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação
ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas;
8.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento,
que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do Pregão;
8.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em
modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.
9 DO CREDENCIAMENTO
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9.1 Aberta a sessão, iniciar-se-á o CREDENCIAMENTO das eventuais participantes do Pregão. O
representante da proponente entregará o Pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido
procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir
a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia;
9.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do
PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço,desistir expressamente
da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da
sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro,enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame;
9.3 Na hipótese de apresentação de Procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário;
9.4 É admitida a participação de licitantes, sem a presença de representante credenciado, ainda que o
encaminhamento dos envelopes e demais documentos exigidos neste Edital se faça por correio,
obedecidos os prazos e condições estabelecidos neste edital.
9.5 Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
deverá apresentar fotocópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
9.6

É admitido somente um representante por proponente;

9.7 A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão, exclusivamente no
tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso;
9.8 Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o Pregoeiro declarará
encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência
da declaração exigida neste Edital, sendo facultado o saneamento da documentação de natureza
declaratória na própria sessão pública.
10 DO RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES CONTENDO A
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
10.1 A etapa/fase para recebimento da declaração de que a proponente cumpre os requisitos de
Habilitação, da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e dos Envelopes de Proposta
de Preços e da Documentação de Habilitação, será levada a efeito tão logo se encerre a fase de
CREDENCIAMENTO;
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10.2 A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de
Habilitação, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente, ficando facultada a
utilização do modelo constante no edital. A apresentação da DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se for o caso, será recebido exclusivamente nesta
oportunidade.
10.3 Iniciada esta etapa/fase, o Pregoeiro receberá e examinará a Declaração de que a Proponente
cumpre os requisitos de Habilitação;
10.4 A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a exigênciaprevista,
inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em consequência, o
recebimento dos Envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação;
10.4.1
O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participandodo Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos Envelopes contendo a Proposta de
Preçose a Documentação de Habilitação.
11 PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas licitantes,
o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitaránovos licitantes,
dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de
Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
11.1 Classificação das Propostas Comerciais
10.2.1
Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2.2
Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão
corrigidospelo Pregoeiro.
10.2.3
O Pregoeiro poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais
sanáveis e que não afetem ao seu conteúdo.
10.2.4
O Pregoeiro classificará para a próxima etapa a proposta de Menor Preço e todas aquelas
quetenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para
que seus autores possam ofertar lances verbais.
10.2.4.1
Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas apresentadas.
10.2.5
No caso de empate onde duas ou mais licitantes tenham obtido pontuações iguais, a
vencedora será conhecida através de sorteio a ser procedido em ato público, para o qual todas as licitantes
serão convocadas.
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10.2.6
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo,
observando-se que:
10.2.6.1

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

10.2.6.2

Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

10.2.6.3
Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tantoos documentos da matriz quanto os da filial;
10.2.6.4
Deverão estar em nome da matriz, ao invés de em nome da filial, os documentos que,
pelaprópria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.2.6.5 Os documentos poderão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de cópia
reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa oficialna
forma da lei. As cópias simples deverão estar obrigatoriamente, acompanhadas dos documentos
originais para conferência, na sessão, pela Equipe de Apoio.
10.2.6.6
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituiçãoaos documentos requeridos no Pregão.
10.3 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENOPORTE
(EPP)
10.3.1
Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06, as ME e EPP, deverão
apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição com
relação à regularidade fiscal;
a) Havendo alguma restrição com relação à regularidade fiscal, será assegurado as ME e EPP o prazo
de 05 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa
tempestiva e aceita pelo Pregoeiro, nos termos do § 1º, art. 43, da Lei Complementar 123/2006 alteração
trazida pela Lei 147/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em quea licitante for declarada
vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará na decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou
revogar a licitação.
Nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 nas licitações será
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME e EPP, entendendo-se
por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até 5%(cinco
por cento) superiores ao menor preço nos lotes de ampla concorrência, e desde que o menor preço
não seja de uma ME ou EPP.
10.3.2.

Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
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vencedora da licitação, situação em que será adjudicado em seu favoro objeto licitado.
b) Não ocorrendo à contratação de ME ou EPP, na forma da letra “a”, serão convocadasas remanescentes
que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o exercíciodo mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelos ME e EPP que encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 10.3.2 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor proposta.
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos subitem 10.3.2, o objeto licitadoserá adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora da licitação, após verificação da documentação de
habilitação.
e)
O disposto no subitem 10.3.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial nãotiver sido
apresentada por ME ou EPP.
f) A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta noprazo máximo
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
10.4. Julgamento das propostas e lances
10.4.1
– No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do
Pregão,iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.4.1
- Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração
depleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo Vao
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
10.4.1.1
- Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
10.5 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado MENOR PREÇO POR LOTE.
10.6 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às
penalidades constantes deste edital.
10.7 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios e procedimentos:
a) Seleção da proposta de MENOR PREÇO.
b) O Pregoeiro(a) procederá à classificação da proposta de MENOR PREÇO, e aquelas que tenham
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço global, para
participarem dos lances verbais;
c) Caso não haja pelo menos três propostas na condição definida acima (letras b), serão classificadas as
propostas subsequentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de
menor preço, qualquer que tenham sido os valores oferecidos.
d) Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordempara esses
lances será definida através de sorteio. Aos Licitantes proclamados classificados serádada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em
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relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.
10.8 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
10.8.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
10.9 – Os lances deverão ser formulados em VALORES REAIS, DISTINTOS, DECRESCENTESe
INFERIORES à proposta de menor preço.
10.10 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
10.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de MENOR VALOR com vistas à redução
do preço.
10.12 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta, decidindo
motivadamente a respeito.
10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço durante a sessão pública, o Pregoeiro – antes da
apreciação dos documentos de habilitação - suspenderá a sessão para que o licitante vencedor da etapa
de lances apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as amostras do(s) produto(s).
10.14. As amostras serão disponibilizadas ao Pregoeiro em local apropriado para que este,
acompanhado de profissional técnico competente, se necessário, possa avaliá-las com vistas a verificar
a conformidade com as descrições constantes com o Termo de Referência.
10.15. O licitante deverá indicar previamente o local da diligência a qual será franqueada aos demais
participantes, caso queiram dela participar, de tudo lavrando-se auto circunstanciado, assinado pelos
presentes.
10.16 A indicação dos locais, data e horário das diligências serão encaminhados a todos os licitantes via
e-mail, com a antecedência necessária para que, querendo, possam se programar para acompanhar a
visita técnica.
10.17. Em havendo despesas de deslocamento para a realização da diligência, serão elas suportadas pelo
licitante sem direito a qualquer reembolso.
10.18. Caso o Pregoeiro entenda por suficiente os catálogos e laudos apresentados pela licitante
vencedora, poderá dispensar as diligências.
10.19. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a disponibilizálas, no prazo e modo estabelecidos, ficando prejudicada a avaliação dos requisitos de habilitação.
10.19 Sendo aprovadas as amostras apresentadas em sede de diligência, o Pregoeiro notificará todas as
empresas participantes do certamente para nova sessão pública, onde será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da empresa. Caso a mesma seja desclassificada, será convocada então a
empresa subsequente para a realização de nova visita técnica, nos mesmos moldes dos itens 10.13, 10.14
e 10.15 até que se apure uma licitante que tenha suas amostras aprovadas e seja devidamente habilitada.
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11.

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões emigual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direitode
recurso e, consequente, adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à(s) licitante(s) vencedora(s)
com encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
11.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou mantê-la, encaminhando
o feito devidamente instruído à autoridade jurídica competente para análise do caso.
11.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridadecompetente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
11.6 - Decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua
interposição, ou havendo renúncia expressa a esse direito, o julgamento da licitação será submetido à
autoridade CONTRATANTE para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à licitante
vencedora e decisão quanto à contratação, publicando-se o resultado do julgamento.
12.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO

12.1 O resultado final do PREGÃO será publicado no quadro de avisos (Mural) do CISPAR, site oficial
e no jornal Minas Gerais.
13.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s)
proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo o Pregoeiro adjudicar oobjeto
do certame à proponente vencedora;
13.2 Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s)
mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente
vencedora;
13.3 Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO;
13.4 A partir do ato da homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente
adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta.
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 – O pagamento será efetuado, sem atualização financeira, pelo MUNICÍPIO ADERENTE, emduas
etapas:
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- 50% (cinquenta por cento) após a entrega dos equipamentos e aceite da fiscalização;
- 50% (cinquenta por cento) após a montagem dos equipamentos e aceite da fiscalização.
14.1.1 O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias contados após a entrega /montagem
dos equipamentos.
14.1.2 - Caindo a data do pagamento em dia não útil, final de semana, recesso ou ponto facultativo,
considerar-se-á prorrogada a data do pagamento para o dia útil imediatamente seguinte.
14.2 - Juntamente com a nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar Certidões Negativas
necessárias para a comprovação da manutenção de habilitação.
14.3 - O não atendimento do disposto no item anterior, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do
protocolo da nota fiscal no setor competente, acarretará a retenção do pagamento, até que solucione a
questão, e se perdurar, a rescisão do contrato.
14.4 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, no ato do recebimento da fatura, à quitação do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), caso incidente.
14.5 - Deverão estar incluídas, no preço dos serviços todas as despesas, sem quaisquer ônus para o
CISPAR e para os Municípios Consortes, tais como frete, carga e descarga, tributos, e quaisqueroutros
que incidam sobre a avença.
14.6 – O Município Consorte aderente a Ata de Registro de Preços reserva-se ao direito de reter o
pagamento se, no ato da verificação da entrega os equipamentos não estiverem em perfeitas condições
ou de acordo com as especificações exigidas.
14.7- Na eventualidade de aplicação de multa, será assegurada a ampla defesa na forma da lei.
14.8 - A Nota Fiscal – emitida obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ - apresentado
para a Habilitação – só será liberada quando a entrega estiver em total conformidade com as
especificações constantes do Anexo I, desse Edital.
14.9 - Deverão constar na nota fiscal/fatura as especificações dos equipamentos e o número da Atade
Registro de Preços.
14.10 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o Município aderente comunicará
à CONTRATADA para que regularize a situação.
14.10.1 - Na hipótese prevista no subitem 14.10, o prazo de pagamento será contado a partir desua
reapresentação, devidamente regularizado.
14.11 – Deverão ser pagos somente os equipamentos efetivamente entregues / montados e aceitospela
fiscalização do Município Aderente;
15 - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
15.1 São obrigações da Licitante Vencedora:
a) Fornecer com pontualidade os equipamentos solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo
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Município Aderente devidamente assinada por servidor competente para tal;
b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer
anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos equipamentos, objeto dapresente
Licitação;
d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
e) Comunicar à Administração modificação em seu endereço ou informações de contato, sob penade se
considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante na Ata;
15.2 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham
a incidir sobre a Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva
responsabilidade da empresa Fornecedora.
16 – DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Município aderente deverá acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos, nos termos do inc.
III do art. 58 c/c o art. 67, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, diretamente ou por meio de Preposto, que
exercerá ampla e irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às obrigações da CONTRATADA
constantes também do Termo de Referência;
16.1 Compete ainda ao Município Aderente:
a) Promover os pagamentos dos equipamentos efetivamente entregues / montados e aceitos pela
Fiscalização da Ata, desde que não haja impedimento legal para o fato;
b) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas
no cumprimento da Ata;
c) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
d) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
e) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro dePreço;
17. DA FORMALIZAÇÃO, VIGÊNCIA, RESCISÃO E PUBLICIDADE DA ATA DO
REGISTRO DE PREÇOS
17.1 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social,
acompanhados de cédula de identidade.
17.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do
término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela
Administração.
17.3 A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado
dela será excluída.
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17.4 Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 17.2 ou havendo recusaem
fazê-lo, o CISPAR aplicará as penalidades cabíveis.
17.5 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação
de seu extrato.
17.6 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 09/2021-SRP, terá seu extrato
publicado no Jornal Minas Gerais, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no
site oficial do CISPAR e disponibilizada para todos os Municípios Consortes.
17.7 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.8 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusiveo
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
17.9 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão
superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar
o novo valor.
17.10 A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
a) Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
1) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
2) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
3) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
4) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
5) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no
mercado;
6) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
7) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Fornecedora;
8) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa
detentora;
b) Pela Detentora quando:
1) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;
17.11 A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes do pedido
de fornecimento pela contratante.
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17.12 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na Ata de Registro de Preços enseja a
rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o
contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo, sempre
atendida a conveniência administrativa.
17.13 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelaAdministração, a
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XIIe XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
17.13.1
Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de
qualquer natureza.
17.14 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feitapor
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
Registro de Preços;
17.15 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação seráfeita
por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
18. DO PRAZO DE FORNECIMENTO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO.
18.1 Os equipamentos serão solicitados conforme a necessidade dos Municípios Aderentes, após a
adesão a Ata de Registro de Preços, mediante apresentação de requisição/solicitação devidamente
assinada, com identificação do respectivo servidor público municipal competente.
18.1.1 - Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues / montados nos Municípios aderentes, no
endereço indicado na Ordem de Fornecimento / Ata de adesão.
18.2 Os equipamentos, objeto desta Licitação, deverão ser fornecidos em perfeita condição de utilização
e normas da ABNT quando for o caso.
18.3 Os equipamentos deverão ser fornecidos a partir da publicação da Ata de Registro de Preços até
findar a vigência da mesma.
18.4 O não fornecimento / montagem do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas neste
edital, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege
a Lei Federal nº 8.666/93.
19.

DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS

19.1 A detentora/contratada obriga-se a fornecer os equipamentos licitados em perfeita harmonia e
concordância com as normas adotadas pelo CISPAR, detentor da Ata de Registro de Preços, e pelos
Municípios Aderentes, responsáveis pela emissão da requisição, com especial observância dos termos
deste Instrumento Convocatório e da Ata de Registro de Preços/Contrato/Nota de empenho.
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20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CISPAR poderá sujeitar a Detentora/Contratada às
penalidades seguintes:
a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo deaté 02
(dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de
inidoneidade será proferido por Autoridade Superior, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.
20.2 Pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos, a Detentora/Contratada incorrerá em multa
diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, aparcela
correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.
20.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.
20.3.1
A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de
processoadministrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe
tiverdado causa.
20.3.2
cabíveis.

As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais

20.3.3
A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada,
oque deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimentoda
multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
20.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.
20.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas
na Lei Federal nº 8.666/93.
21. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTE
21.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do CISPAR
- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
ALTO PARANAÍBA- ou qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e
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anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais
normas em vigor e respectivas atualizações.
21.2 Os Órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o Órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
21.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.
21.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não
poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
21.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador,
independente do número de Órgãos não participantes que aderirem.
21.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
21.7 Compete ao Órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e ocontraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
22.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei
nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.
22.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo coma
condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e
justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
22.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
22.4.1
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercadoserão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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22.4.2
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores
de mercado observará a classificação original.
22.5 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor nãopuder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
22.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da atade
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
22.7 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelaAdministração,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticadosno
mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou noart. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.
22.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
23 - DAS REVISÕES DE PREÇOS
23.1 - O preço registrado vigente poderá ser revisto, por solicitação formal do Signatário Detentor,
somente para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro.
23.2 - O pedido deverá ser enviado ao Gestor da Ata, através do protocolo geral do CISPAR no horário
de expediente.
23.3 - A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser devidamente justificada e acompanhada de
documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, a qual será analisada
pela Consultoria Jurídica do Consórcio.
23.4 - Para a solicitação de revisão de preço(s), o Signatário Detentor terá que apresentar planilha
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atualizada da composição de preços do(s) produto(s), considerando todos os itens constantes na
proposta anterior apresentada, quando da apresentação da proposta.
23.5 - A análise para deferimento total ou parcial ou ainda indeferimento da revisão solicitada deverá
ser instruída com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação pela Consultoria
Jurídica e pelo Gestor da Ata, em aproximadamente 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da
documentação completa pelo Signatário Detentor.
24.

DOS REPASSES AO CISPAR

24.1 Caso seja solicitada a adesão da Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO INTEGRANTES
DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a CONTRATADA deverá
repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços, o percentual de 1% (um ponto
percentual) sobre o valor da adesão solicitada.
24.2 O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal / Faturaemitida
pela Detentora da Ata.
24.3 Caso a empresa não realize o repasse, a Ata será cancelada, e será solicitado ao Município
Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura a fim de que seja descontado o valor dorepasse.
24.4 Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
24.5 Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em conta
específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.
24.6 Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de Gestãoda
Ata de Registro de Preços.
25.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1 - As licitantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como
de todas as condições gerais e peculiaridades ao cumprimento do objeto licitado, sendo vedado invocar,
posteriormente, qualquer desconhecimento quanto aos mesmos.
25.2 - Pela elaboração da proposta, as licitantes não terão direito a auferir qualquer vantagem,
remuneração ou indenização.
25.3 - Esta Licitação será anulada se ocorrer ilegalidade no seu processamento ou julgamento, podendo
ser revogada, a juízo exclusivo do CISPAR, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao serviço
público, sem que caiba direito a qualquer indenização.
25.4 - A Administração poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência que, a seu exclusivo
critério, julgar necessária, no sentido de obter esclarecimentos ou informações complementares.
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25.5 - As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometamo interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
25.6 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
25.7 Integram o presente Edital:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração de Enquadramento em regime de tributação de Microempresaou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese da licitante ser uma ME ou EPP);
ANEXO III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO VI- Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO VII – Modelo de Declaração que não emprega menor;
ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços
26.

DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Patos de Minas/MG, por mais privilegiado que outro seja para
serem dirimidas eventuais dúvidas decorrentes desta Licitação, não resolvidas na esfera Administrativa.
CISPAR - Patos de Minas/MG, aos 10 dias do mês de setembro de 2020.
ADÍLIO ALEX DOS REIS
Presidente
CISPAR
Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para aquisição eventual, futura e
parcelada, pelos Municípios Consortes de CISPAR de equipamentos, com Fornecimento e
instalação (mão de obra) quando necessário, conforme descritivos técnicos e demais informações
contidas neste Termo de Referência.
1.2 - A proposta vencedora será a que oferecer o MENOR PREÇO POR LOTE.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 – De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, os equipamentos aqui descritos proporcionarão o
bem-estar dos alunos pertencentes a rede de ensino municipal, bem como dos professores e demais
educadores envolvidos no processo de educação. Partindo de tal premissa, as áreas escolare que
receberão os equipamentos são espaços próprios que se alinham às obrigaçõesdas cidades em realizar
suas funções (citada Constituição Federal), seja para melhor conforto durante o período letivo, seja
para a estimulação motora, sensorial e cognitiva
3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES.
3.1 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CADA ITEM
As especificações técnicas de cada item que compõem os três lotes estão em forma de anexo a este
Termo de Referência
4 – DA FORMA DE JULGAMENTO
4.1 - O critério de julgamento será pelo MENOR PREÇO POR LOTE, para que se possa agregar
itens de mesma funcionalidade.
4.2 – Na planilha de composição de custo, o licitante deverá preencher os valores unitários de cada
um dos itens que compõem o lote, sob pena de desclassificação da proposta.
5 – DAS RESPONSABILIDADES
5.1. DA DETENTORA DA ATA
5.1.1. Entregar o objeto contratado, cumprindo integralmente com as condições e prazos
descritos no edital de licitação e seus anexos, exclusivamente mediante a Autorização
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de Fornecimento ou outro documento equivalente, emitido pelo CONTRATANTE.
5.1.2. Produzir e aprovar junto ao CONTRATANTE, toda a documentação especificada no
edital de licitação e seus anexos, inerente à execução do objeto contratado.
5.1.3. Atender às demandas e/ou necessidades específicas, relativas à execução do objeto
contratado.
5.1.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle de qualidade vigentes, normas sobre
os materiais usados na confecção dos equipamentos e outras aplicáveis ao caso.
5.1.5. Garantir total confidencialidade em relação às informações e/ou documentos obtidos
junto ao CONTRATANTE e/ou que tenham sido produzidos em virtude da execução do
objeto contratado.
5.1.6. Garantir que todos os documentos produzidos durante a execução do objeto contratado
sejam de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, cabendo ao seu exclusivo
critério, a sua liberação, para atender qualquer finalidade diversa, solicitada pela
DETENTORA.
5.1.7. Sanar problemas porventura surgidos na execução e/ou em execução, e a qualquer
momento, na medida em que o mesmo não atenda integralmente as especificações
contidas na Ata, no edital de licitação e seus anexos, na proposta da DETENTORA
vencedora do processo licitatório, sem que esta ação gere qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
5.1.8. Manter-se em compatibilidade integral com as obrigações contratuais assumidas, as
condições de habilitação e qualificação técnica especificadas para o processo licitatório,
e as habilitações dos profissionais durante a execução do objeto contratado.
5.1.9. Responsabilizar-se integralmente pelos custos diretos e indiretos referentes à execução
do objeto contratado, tais como e sem se limitar a: tributos incidentes; taxas de
administração; aquisição de materiais; encargos sociais e trabalhistas; fretes e seguros;
estadias, diárias, passagens, custos operacionais e com logística de qualquer natureza e;
outros que se fizerem necessários à correta execução do objeto contratado.
5.1.10. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os integrantes da sua equipe de profissionais alocada para a montagem
dos equipamentos não manterão nenhum vínculo empregatício com o
CONTRATANTE.
5.1.11. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência dos mesmos,
forem vítimas os profissionais que integram a sua equipe de trabalho, alocada para a
execução do objeto contratado, ou outros profissionais, ligados por qualquer razão,
indiretamente à equipe, ou ainda, os educandos a serem transportados.
5.1.12. Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais,
relacionados à execução do objeto contratado ou que estejam vinculados a ela, por
prevenção, conexão ou continência.
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5.1.13. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da Ata de Registro de Preços e execução do objeto contratado, que terão
como natureza fiscal a prestação de serviços afins, que culminem na execução
contratual.
5.1.14. Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.
5.1.15. Executar a entrega dos equipamentos e executar as montagens a eles inerentes, quando
necessário, de acordo com as especificações do Edital e Proposta do Licitante e este
Termo de Referência.
5.1.16. Atender aos critérios da Administração para a execução do serviço e observar as normas
constitucionais e especiais sobre o assunto, objeto deste Termo de Referência.
5.2 – DA CONTRATANTE E DOS MUNICÍPIOS ADERENTES
5.2.1 – Compete aos Municípios Aderentes pagar o valor dos equipamentos devidamente entregues
e montados, na forma e condições estabelecidas neste Termo de Referência.
5.2.2. Disponibilizar à DETENTORA DA ATA todas as informações necessárias ao cumprimento
das suas obrigações.
5.2.3. Fiscalizar e aplicar as penalidades estabelecidas na Ata de Registro de Preços.
5.2.4. Receber os equipamentos e seus complementos de acordo com as regras estabelecidas neste
Termo de Referência e demais especificações, desde a entrega até a montagem definitiva.
5.2.5. Proceder à vistoria/fiscalização nos equipamentos, sempre que de seu interesse, durante a
vigência da Ata.
5.2.6 – Resolver os casos omissos no presente instrumento de acordo com os preceitos legais que
regulam a espécie, amigavelmente ou através das vias judiciais comuns.

5.2.7 - Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados no complemento dos
equipamentos entregues, através da Secretaria Municipal correspondente no Município Aderente,
que deverá nomear pessoa especificamente para esta tarefa.
6 – DAS NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO
6.1 O fornecimento dos equipamentos dar-se-á de acordo com o fluxo abaixo:
6.1.1 Envio do pedido para a Detentora da Ata, com especificação do modelo e quantidade do(s)
equipamento(s) a ser(em) adquirido(s), com informações necessárias para sua instalação, tais como:
- Endereço do local de entrega;
- Endereço do local de instalação;
- Nome e contato do responsável pelo recebimento do(s) equipamento(s);
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- Nome e contato do responsável pelo acompanhamento da montagem do(s) equipamento(s).

6.2 O prazo para a entrega dos equipamentos será de até 15 (quinze) dias da entrega da Ordem de
Fornecimento.
6.3 O prazo para a montagem definitiva dos equipamentos será de até 05 (cinco) dias úteis após o
envio da autorização de montagem, quando se fizer necessário, acompanhada com todas as
especificações necessárias, constantes do item 6.1.1.
6.4 A aquisição dos equipamentos ocorrerá na medida exata do surgimento das demandas da rede
Municipal de educação e/ ou dos órgãos participantes.
6.5 O fornecimento dar-se-á conforme as condições previamente estabelecidas neste Termo de
Referência e durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
6.6 Os bens serão solicitados mediante emissão de Nota de Empenho e Autorização de
Fornecimento - AF, encaminhados por meio de correspondência eletrônica, sendo obrigatória a
confirmação de recebimento pela DETENTORA DA ATA.
6.7 A DETENTORA DA ATA deverá entregar todo o equipamento solicitado através da Nota de
Empenho e Autorização de Fornecimento - AF.
6.8 Em caso de entrega parcial, a CONTRATADA deverá encaminhar justificativa à
CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis antes da entrega, ficando a
critério da Administração a aplicação das penalidades cabíveis.
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6.9 Em caso de entrega parcial sem justificativa, a fiscalização notificará a
CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento
contratual, tendo em vista a não entrega de todos os itens solicitados.
6.10 A CONTRATANTE poderá solicitar a antecipação da entrega de parte dos
equipamentos constante da Autorização de Fornecimento - AF, somente se a
DETENTORA DA ATA conseguir atender ao pedido.
6.11 A nota fiscal eletrônica deverá vir conforme Autorização de Fornecimento - AF
com a descrição do equipamento, quantidade e valores para fins de conferência e
solicitação de garantia.
6.12 A CONTRATANTE poderá solicitar à DETENTORA DA ATA que promova a
montagem separada de um ou mais equipamentos em áreas distintas, de acordo com sua
necessidade.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 A CONTRATANTE pagará à DETENTORA DA ATA somente os equipamentos
devidamenteentregues e montados, quando for o caso, após a conferência da qualidade
do equipamento, do layout fornecido e demais especificações técnicas apresentadas na
proposta de preços e catálogos oferecidos pela empresa.
7.2 O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias contados após a entrega /
montagem dos equipamentos.
8 – DA GARANTIA
8.1 – A DETENTORA DA ATA se compromete a prestar garantia de todos os
equipamentos e serviços de montagem, pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do
recebimento definitivo por parteda fiscalização do Contrato assinado entre a Detentora
e o Município Aderente.
8.2 – Caso os equipamentos apresentem defeitos de fábrica e/ou na montagem que
venham a deteriorar ou diminuir a sua vida útil, os mesmos deverão ser trocados pela
Detentora, sem ônus nenhum ao Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob
pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.
9- DAS AMOSTRAS
9.1.
Considerada aceitável a oferta de menor preço durante a sessão pública, o
Pregoeiro - antesda apreciação dos documentos de habilitação - suspenderá a sessão para
que o licitante vencedor da etapa de lances apresente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
as amostras do(s) produto(s).
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9.2.
As amostras serão disponibilizadas ao Pregoeiro em local apropriado para que
este, acompanhado de profissional técnico competente, se necessário, possa avaliá-las
com vistas a verificar a conformidade com as descrições constantes com o Termo de
Referência.
9.5. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não a
disponibilizá-las, no prazo e modo estabelecidos, ficando prejudicada a avaliação dos
requisitos dehabilitação.
9.6 O licitante deverá indicar previamente o local da diligência a qual será franqueada
aos demais participantes, caso queiram dela participar, de tudo lavrando-se auto
circunstanciado, assinado pelos presentes.
9.7 A indicação dos locais, data e horário das diligências serão encaminhados a todos os
licitantes via e-mail, com a antecedência necessária para que, querendo, possam se
programar para acompanhar a visita técnica.
9.8 Em havendo despesas de deslocamento para a realização da diligência, serão elas
suportadas pelo licitante sem direito a qualquer reembolso.
9.9 Caso o Pregoeiro entenda por suficiente os catálogos e laudos apresentados pela
licitante vencedora, poderá dispensar as diligências.
9.10 Para fins da presente contratação, entende-se por amostra o exemplar completo
indicado para apresentação, exigido da licitante que se encontre classificada
provisoriamente em primeiro lugar durante a fase de julgamento da proposta, construído
com materiais novos atendendo às especificações e aos requisitos técnicos constantes
do Edital, e que permitirá, a partir de adequado processo de análise, a confirmação do
enquadramento do bem às exigências técnicas previamente definidas.
9.11. No decorrer do procedimento de análise a ser realizado, a amostra poderá ser aberta,
manuseada, desmontada, instalada, receber cortes, secções ou vincos, movimento nas
peças e ser submetida aos testes necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que
se encontrar ao final da avaliação, com vistas a aprovação das amostras.
9.12 Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são:
9.12.1. Análise de conformidade com as especificações em anexo;
9.12.2. Análise de qualidade e procedência dos materiais e componentes internos,
utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes
utilizados;
9.12.3. Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com
superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou defeitos grosseiros, além do esmero na fabricação,
qualidade na junção das peças e na pintura.
9.12.4. Confirmar o tipo e qualidade dos materiais aplicados na confecção e montagem do
objeto;
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9.12.5.
Tonalidade;
Formato/design;
Tamanho/medidas
Qualidade/estrutura/plásticos; Normas da ABNT e INMETRO;

mínimas;

9.12.6. Aferir as dimensões, tais como espessura, largura e comprimento, bem como outros
atributos concernentes a componentes internos do objeto, considerados aqueles que
estejam sob alguma camada de estofado, tecido, chapa e outros revestimentos (quando for
o caso).
9.11. Durante o período de exame da amostra, poderá solicitar informações adicionais,
referentes aos componentes e ao objeto.
9.12. A pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra emitindo parecer aprovando,
aprovando com ressalvas ou reprovando a amostra apresentada.
9.13. A hipótese de “aprovação com ressalvas ”somente ocorrerá caso as citadas ressalvas
refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens
que não impliquem incerteza quanto à qualidade e funcionalidade do objeto). Nesse caso,
poderá ser disponibilizado novo prazo de 3 (três) dias úteis para correção das ressalvas,
mediante ajustes ou apresentação de nova amostra.
9.14. A reapresentação da amostra, quando da “aprovação com ressalvas”, poderá, a
critério, ser dispensada, entretanto, será exigida a manifestação formal da licitante
confirmando sua ciência quanto às ressalvas apontadas no parecer técnico de análise e sua
anuência de que todas as exigências e especificações serão integralmente atendidas no
fornecimento do produto final.

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo CISPAR
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ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO PRODUTO

Quant.

CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 ADULTO

01

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1)
mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular em ABS
(acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais,
injetado. Tampo medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de
profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e
lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo interligado ao
porta copo, medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de
comprimento e 12mm de profundidade. Porta copo medindo no
mínimo 76mm de diâmetro. Altura tampo ao chão 760mm. Estrutura
da mesa confeccionada em tubos aço industrial medindo 20mm x
20mm, formando a base do tampo e do porta livros. Pés em formato de
“U” permitindo o empilhamento da mesa. Barra de ligação dos pés em
tubo de aço industrial medindo 20mm x 20mm. Barra do tampo em
tudo de aço industrial medindo 16mm x 30mm. Ponteiras, para a
proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta,
medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por
solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática.
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto
interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x
460mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão
aproximadamente 460mm. Encosto com medidas mínimas 400mm x
360mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira, fixados por
meios de parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm,
interligando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base
do encosto, não ficando o tubo exposto. Reforço do assento em dois
tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos
pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x
20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por
tinta epóxi eletrostática. A estrutura da cadeira é confeccionada por
tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para
empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado

Estimativa
R$

8.000
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de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria
105/2012 do INMETRO.

CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 4 JUVENIL

02

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1)
mesa e (1) cadeira.
Mesa com tampo em formato retangular em ABS (acrilonitrila
butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado.
Tampo medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de
profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda frontal e
lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo interligado ao
porta copo, medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de
comprimento e 12mm de profundidade. Porta copo medindo no
mínimo 76mm de diâmetro. Altura tampo ao chão 640mm.
Estrutura da mesa confeccionada em tubos aço industrial medindo
20mm x 20mm, formando a base do tampo e do porta livros. Pés em
formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Barra de ligação
dos pés em tubo de aço industrial medindo 20mm x 20mm. Barra do
tampo em tudo de aço industrial medindo 16mm x 30mm. Ponteiras,
para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta,
medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por
solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática.
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto
interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 370mm x
400mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão
aproximadamente 380mm. Encosto com medidas mínimas 400mm x
360mm, com alça para facilitar o carregamento da cadeira, fixados por
meios de parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm,
interligando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base
do encosto, não ficando o tubo exposto. Reforço do assento em dois
tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos
pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x
20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por
tinta epóxi eletrostática. A estrutura da cadeira é confeccionada por
tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para
empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado
de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria
105/2012 do INMETRO.

8.000

03

Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Composto
de 06 mesas, 06cadeiras e 1 mesa central – Tamanho infantil.

4.000
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Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual,
possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras
e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa
e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica
ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de
profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para
reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado
por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e
um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo
medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas
laterais. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material
plástico evitando corrosão e desgaste.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente,
fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por
parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga
a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio
medindo no máximo 800,0mmCor da Estrutura: Branca.
Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a
estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm
(medida interna). Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com
sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades
cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura
composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura,
interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
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4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando a
resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;

04

CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA
Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30
mm com bordas em PVC em todo seu perímetro, fixada à estrutura
através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades com
aproximadamente 290 x 230 mm.
Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de
290 x 230 mm, com 4 mm de espessura, possuindo coluna entre pernas
da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de
aproximadamente 260mm, altura entre o assento e o tampo de
aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna de
aproximadamente 120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de
segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir
acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças.
Lado posterior da mesa em forma de arco com 1000 mm de área,
permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura
tampo/chão 760 mm. Estrutura de sustentação do tampo formada por
tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo,
tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4
colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular
80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1
barra de sustentação entre as colunas laterais em tubo retangular
medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados
em tubo 50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e
traseira medindo 50 x 150mm, antiderrapantes e também com a função
de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e
pintados através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina

200

Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel.(34)38227700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico.
Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas
405mm x 465mm sem orifícios, fixado por parafusos. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para
facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento
e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura,
base do assento confeccionado por duas barras medindo16mm x 30mm
com 1,5 de espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência
fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica fabricada em
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e
pintados através do sistema epóxi pó. Altura do Assento ao chão:
Máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente. O
mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;

05

Cadeira com Prancheta Acoplada Tamanho Adulto Cadeira Escolar
com prancheta frontal regulável, fixadas sem parafusos, sustentada por
2 tubos 25mm x 25mm com espessura de 1,9mm ambos inteiriços, sem
emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica
por dobramento, posicionados sob a prancheta, ligados a estrutura da
cadeira e sem mão francesa deixando livre o espaço para movimentação
das pernas do usuário. O dispositivo de regulagem na parte inferior da
prancheta no sentido horizontal são composto por tubos redondos em
aço industrial de com diâmetro de 1.1/8” que envolvem as buchas
plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4”,
se encaixando ao tubo quadrado 25mm x 25mm que estão sob a
prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em PP
pelo processo de injeção, fixado a prancheta por encaixe. Prancheta
fabricada em ABS pelo processo de injeção, medindo: 560mm x
390mm (+/- 5%). O design das laterais sendo côncava de um lado e
convexa de outra, possibilitando encaixe com outras pranchetas quando
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estiverem lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda
traseira medindo 30mm de altura (+/- 5%). Com porta lápis na posição
horizontal e ao lado o porta copos em alto relevo, ficando a área livre
de trabalho com espaço suficiente para acomodar 02 folhas A4 lado a
lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho.
Cadeira com assento e encosto em polipropileno. Assento com medidas
mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 460mm
aproximadamente sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto
com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e
marca do fabricante em alto relevo fixados por meio de rebites. Porta
livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto,
polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais cobrindo parte da
estrutura que interliga a base do assento aos pés com capacidade
mínima de 20 litros. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal
para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada em
peça única com pés e 02 colunas laterais em material plástico, evitando
corrosão e desgaste, medindo 40mmx40mm cada coluna. Pés medindo
total 270mm de comprimento, com 40mm de largura. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Toda a parte metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a Norma
NBR 16671/2018.

06

CARDEIRA UNIVERSITÁRIA EMPILHAVEL COM
PRANCHETA DESMONTÁVEL
Cadeira com prancheta em resina termoplástica de alto impacto
tamanho adulto. Prancheta lateral para destro ou canhoto em resina
termoplástica abs, capaz de comportar uma folha de papel a4 na
horizontal / vertical, dotada de porta lápis na posição vertical com
capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo
aproximadamente 560 x 335 mm fixadas a estrutura por meio de
parafusos, sustentada por 2 tubos 20mmx20mm com espessura de
1,2mm inteiriço, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de
conformação mecânica, posicionados sob a prancheta, encaixados a
estrutura da cadeira por meio de parafusos permitindo o uso somente
da cadeira e/ou da cadeira com prancheta, e sem mão francesa.
Deixando livre o espaço das pernas do usuário. Pés em formato de “u”
permitindo o empilhamento ao desencaixar a prancheta. Assento e
encosto em resina plástica polipropileno virgem, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico, com no mínimo 4 mm de espessura,
fixados a estrutura por meios de parafusos. Assento com dimensões
mínimas de 400 mm de largura e 420 mm de profundidade. Encosto
com dimensões mínimas de 400 mm de largura e 200 de profundidade
dotado de reforço, alça moldado de forma a facilitar a movimentação
da cadeira. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no
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encosto. Altura assento/chão 460mm aproximadamente. Porta livros
confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno,
fechado nas partes laterais e traseira, com orifícios para ventilação
medindo aproximadamente 130 mm de altura, 310 mm de largura e 270
mm de profundidade. Estrutura formada por dois pares de tubo
medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm que compõem os
pés. Duas barras em tubo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm
fazendo interligação dos pés. Base do assento e interligação ao encosto
em tubo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm, duas barras
horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8 com espessura
de 1,2mm. As extremidades dos tubos são dotadas de ponteiras de
acabamento em pp moldadas pelo processo de injeção plástica. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para a proteção e longevidade da
estrutura e soldados através do sistema mig. Apresentar junto a
proposta certificado de acordo com a Norma NBR 16671/2018.

07

Mesa redonda com 04 cadeiras – Tamanho infantil.
Mesa com tampo redondo confeccionado em resina ABS, medindo
800mm de diâmetro, para uso coletivo e não individual. Tampo em
resina termoplástica ABS injetado, bordas medindo 30mm de largura.
Altura tampo/chão 590mm. Base da mesa em tubo medindo 20mm x
20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de
conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação
horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 4 colunas com tubo
de 1.1/2“ polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno
injetado. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial
tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade
da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura:
Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente,
fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio
de parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga
a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
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20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio
medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;

08

Conjunto refeitório com tampo injetado juvenil 08 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo
2400mm de comprimento por 800mm de largura. Tampo fixado a
estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em
alto-relevo no tampo. Altura tampo/chão 640mm. Base do tampo da
mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado
25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x
40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno
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virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x
460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, sem orifícios, fixado por
parafuso. Altura assento/chão 384mm aproximadamente. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para
facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os
pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras
horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco,
medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm,
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
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- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;

09

Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 08 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo
2400mm de comprimento por 800mm de largura. Tampo fixado a
estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em
alto-relevo no tampo. Altura tampo/chão 590mm. Base do tampo da
mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado
25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x
40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente,
fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio
de parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga
a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio
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medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;

10

Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo
3200mm de comprimento por 800mm de largura. Tampo fixado a
estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em
alto-relevo no tampo. Altura tampo/chão 590mm. Base do tampo da
mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado
25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x
40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno
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virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente,
fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio
de parafusos. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x
53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e interligação ao
encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto.
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga
a base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio
medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
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- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto refeitório com tampo injetado adulto 10 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo
3200mm de comprimento por 800mm de largura. Tampo fixado a
estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em
alto-relevo no tampo. Altura tampo/chão 760mm. Base do tampo da
mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado
25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x
40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm
fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x
460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão
460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto
com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os
pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras
horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco,
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medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm,
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto professor.
Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de
largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de
800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm.
Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em altorelevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15
mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC,
fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada
por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um
único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras
de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em
tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas
verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo
77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x

500
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48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo
aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à
estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada
em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em
auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x
460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão
460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto
com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os
pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras
horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura
prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco,
medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm,
injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
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- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento
orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa
de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base ferrosa conforme ASTM D7091:2013;
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Estante em Aço com 3 prateleiras 16 lts (Guarda Tudo).
Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço
trefilado 1/4” na cor branca, com inclinação de 17º aproximadamente.
Estrutura em tubo redondo 7/8” na cor branca, com rodízios para
facilitar o seu deslocamento nas salas, medindo 71 cm de comprimento
x 50 cm de largura x 1,00 cm de altura. Composta por 9 caixas tipo
gaveta, injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são
arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes, empilháveis.
Capacidade das caixas: 16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de
comprimento x 170 mm de largura x 170 mm de altura.

500

Apresentar junto a proposta:
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.

14

Pisos plásticos m².
Pisos em resina plástica, placas 30x30, acoplados, Confeccionadas em
polipropileno com EVA, com aditivos especiais contra ações de raios
UV e condições climáticas placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm
com espessura de 6mm e altura total 15mm, encaixáveis através de
encaixes macho-fêmea, anti-derrapantes, auto drenante, com ranhuras
de 3,5mm, possui resistência de até 300kg por m².

2.000m²

Apresentar junto a proposta:
Laudo técnico de flamabilidade de acordo com a Norma ASTM-D635
de no mínimo 17 segundos.

15

Cadeira adulto sobre longarinas com 3 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos,
marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão
460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x
364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base
do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo
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Avenida Professor Aristides Memória, 179 – Jardim Paulistano – Patos de Minas/MG – CEP: 38706-092 Tel.(34)38227700 – Fax: (34) 3825-6893 e-mail: consorciocispar@gmail.com

oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo
encosto.
Longarina com estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em
material plástico evitando corrosão e desgaste. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG.
Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.

16

- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
Cadeira adulto sobre longarinas com 4 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos,
marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão
460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x
364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base
do assento em tubo de aço industrial. Interligação ao encosto em tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo
encosto. Longarina com estrutura reforçada com pés e 02 colunas
laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura
e soldado através do sistema MIG.

1.000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR
8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 1400 horas, com ensaio
feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte
do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito
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4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura
epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº
11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação
de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais
similares.
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- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade
da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila), com ensaio atestando
a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
Cadeira adulto sobre longarinas para obesos, com 03 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de parafusos,
marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 750mm x 500mm, altura assento/chão
460mm aproximadamente. Espaldar com medidas mínimas 750mm x
350mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base
do assento em tubo de aço industrial em duas barras paralelas de secção
40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto.
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico
evitando corrosão e desgaste. Toda a estrutura metálica é fabricada em
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.
ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO
Assento desportivo anatômico com encosto, confeccionado em
polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção
contra raios ultravioletas com aditivos para proteção anti-UV para 05
anos e retardante anti-chama UL94VO. Reforços interiores
estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados) encosto
com parede dupla para maior resistência. Fixação direta na
arquibancada ou em estrutura metálica através de 5 parafusos, sendo 2
não visíveis fixados na parte superior, 2 na parte traseira e 1 na parte
frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. A marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do
assento. Medidas mínimas: comprimento: 44cm, largura: 44cm, altura
acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura média: 4,50mm.
Apresentar junto a proposta cerificado de acordo com a norma da
ABNT 15925/2011, em cumprimento a portaria 622 do INMETRO.
ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO
Assento desportivo anatômico sem encosto, confeccionado em
polipropileno copolímero de alta resistência a impactos, com proteção
contra raios ultravioletas. Reforços interiores estrategicamente
posicionados (invisíveis quando montados). Fixação direta na
arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, sendo 2
não visíveis fixados na parte superior e 1 na parte frontal com elevada
resistência as forças de arrancamento. Escoamento de água através de

400
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uma canaleta na parte frontal do assento. A marca do fabricante
injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento
Medidas mínimas: comprimento: 37,5cm. Largura: 39cm. Altura
acima do piso: 135,0 mm. Altura total: 195,0 mm. Espessura média:
4,50mm.
ASSENTO RETRATRIL
Assento e encosto fabricado por meio de injeção termoplástica em
composto

polipropileno

copolímero

virgem,

texturizado

nas

extremidades, com cores a serem definidas pelo cliente. Aditivos Para
proteção

anti-UV

para

05

anos

e

retardante

anti-chama

UL94VO.Assento retrátil medindo 460mm x 410mm, borda dianteira
com 35mm e traseira com 80mm, com paredes duplas nas laterais e 06
(seis) reforços internos.
Encosto medindo 520 mm x 460 mm, aba superior com 30 mm com
paredes duplas nas laterais.
Nenhum reforço metálico externo na parte traseira do encosto e nem
na parte inferior do assento, reforços são através de nervuras
plásticas.Mecanismo de inclinação por meio gravitacional por contra
peso, posicionado internamente, fixados
20

através de 02 (duas)

estruturas em “L”, em Nylon rígido medindo 265mm x 245mm x

6.000

25mm, dispensando molas e partes metálicas, fixadas nas laterais do
encosto e interligadas ao assento, constituindo uma única peça. Uma
barra de alumínio na parte inferior do encosto, medindo 50mm x
25mm, fixada por 04 (quatro) parafusos sextavados.Poste de
montagem de alumínio ou aço galvanizado medindo 260mm x120mm,
resistente a corrosão, com até 05 (cinco) pontos de fixação por
parafusos sextavados na base ou na parede da arquibancada, e 02 (dois)
parafusos de fixação interligando a barra de alumínio embutido no
assento com o poste de montagem. Os suportes das cadeiras são
confeccionados em alumínio injetado e fixados nos espelhos ou na base
das arquibancadas do estádio através de 03 (três) parafusos, buchas
químicas e chumbadores.Demarcação para numeração dos assentos na
parte frontal confeccionada em polipropileno e fixada através de
encaixe.
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LOTE 02

ITEM ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
01
Caminha Empilhável - As duas cabeceiras devem ser 8.000
inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em
polipropileno, com dimensões mínimas de 60 cm largura x
13 cm profundidade x 15 cm altura. O produto deverá ser
atóxico, não propagar chamas, anti uv, apresentar excelente
acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes. Deve conter
drenos que permitam a lavagem e higienização total. Deve
conter compartimento para receber de forma firme e segura
a estrutura de mosquiteiro. Ponteiras de borracha
antiderrapante fixadas de maneira que não se solte
facilmente das cabeceiras. As duas estruturas laterais devem
ser em tubos de alumínio. Espessura mínima das paredes do
alumínio: 1,50mm. Liga 6063 de têmpera do alumínio: T5.
A área de repouso deve ser composta por um leito de rede
confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido
100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima
de 0,51mm e gramatura mínima de 310g/m² anti fungo, anti
UV, anti oxidante, isento de F-talatos, não propagador de
chamas, antitranspirante e lavável. Alta resistência a peso,
suportando até 80 Kg. As laterais devem ser soldadas de
maneira uniforme e resistentes a tração; O conjunto deve
estar bem montado, de forma segura, firme e bem
tensionado, sem imperfeições, como ondulações no leito ou
ainda o efeito de “barriga” no centro da caminha. A cama
não deve conter fechamento em velcro e nem pequenas peças
que possam se soltar facilmente. Todas as peças devem se
encaixar perfeitamente, não sendo permitido espaços e
folgas entre os componentes; A CAMA DEVERÁ SER
ENTREGUE MONTADA; A cama empilhável é composta
por módulos, este sistema permite que todos os seus
componentes sejam repostos; Medidas mínimas: 135 cm
comprimento x 60 cm largura x 15 cm altura; Garantia de 18
meses. APRESENTAR COM A PROPOSTA: LAUDO DE
CERTIFICAÇÃO
EM
CONFORMIDADE
PARA
SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR
NM300:2004; LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM
CONFORMIDADE
PARA
SEGURANÇA
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REGULAMENTADO PELA ABNT NBR 15860:2016;
LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DO ALUMÍNIO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 7000; LAUDO
QUE ATESTE A EFICACIA ANTI CHAMA CONFORME
NORMA FMVSS 302/1991; LAUDO QUE ATESTE
AUSÊNCIA
DE
F-TALATOS;
LAUDO
ANTIBACTERIANO EFICAZ PARA CEPAS GRANPOSITIVO E GRAN-NEGATIVO; LAUDO DE
RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ATESTANDO OS
ÍNDICES DE RIGIDEZ/IMPACTO CONFORME
NORMA ASTM D256-10
Arquibancada Modular Empilhável- Conjunto composto por 400
sete módulos empilháveis, em formato de arquibancada,
respeitando o ângulo de visão de um assento ao outro. O
conjunto empilhado mede 2,3m x 0,74m x 0,50m. O
conjunto em uso mede 2,3m x 0,74m x 4,5m. Assento: em
medium density fiberboard - fibra de média densidade
fabricada com fibras de madeiras aglutinadas com resinas
sintéticas, compacta sob maior pressão e temperatura mais
elevada permite um material de composição homogênea,
com boa maleabilidade, resistência e durabilidade. Aplicada
em uma face sobre a peça lâmina de alta resistência standard
laminado decorativo de alta pressão, desenvolvido através de
avançada tecnologia, para revestimentos horizontais e
verticais com resistência ao desgaste, ao calor, impacto e a
manchas com espessura de 0,8mm. Deve possuir processo
de aplicação de colagem de contato de alta resistência e
fixação. As peças de fibra de média densidade deve ter no
mínimo 15mm com espessura final de no máximo 15,08mm
após aplique da lâmina formicada ou em medium density
fiberboard - fibra de média densidade fabricada com fibras
de madeiras aglutinadas com resinas sintéticas, compacta
sob maior pressão e temperatura mais elevada permite um
material de composição homogênea, com boa maleabilidade,
resistência e durabilidade. As peças de fibra de média
densidade deve ter no mínimo 15mm com espessura final,
conformado anatomicamente, com estofamento em espuma
flexível de poliuretano injetada laminada com espessura
média predominante 15 mm, dotado de revestimento em
laminado sintético espalmado do tipo couro sintético ou
similar. Perfis de acabamento extrusados em polímero
termoplástico e fixado por grampos de aço zincado.
Estrutura fabricada por dois tubos horizontais de aço
industrial seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 com
espessura mínima de 1,50 mm para os bancos B1 e B2,
demais em aço industrial seção retangular medindo no
mínimo 50 x 30 com espessura mínima de 0,90 mm, ambos
soldados pelo processo Mig. Pés no sentido vertical em tubo
de aço seção quadrada medindo no mínimo 40 x 40 mm com
espessura de no mínimo 0,90 mm. Base dos pés em barra
chata de 2” x 3/16 medindo 400 mm de comprimento soldada
as duas estruturas verticais em tubo 40 x 40. Para travamento
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superios aos pés, tubos horizontais de aço industrial seção
retangular medindo no mínimo 50 x 30 com espessura
mínima de 0,90 mm. Para fixação do assento a estrutura
utilizasse tubos seção quadrada medindo no mínimo 20 x 20
com espessura mínima de 0,90 mm com passagem para
parafuso chipboard 5,0 x 35. Todos pontos de solda mig deve
obrigatoriamente ser totalmente fechados, sem frestas entre
o ligamento dos tubos, sem deformações. Para não ocorrer o
atrito e evitar arranhões em qualquer superfície/piso, com
acabamento em feltro de no mínimo 3mm de espessura em
toda área da barra chata.
Os componentes metálicos possuem tratamento de
superfícies interna e externa com fosfato de zinco por
imersão, para dar melhor proteção contra corrosão e uma
excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó
em estufa a 180 graus.
300
Mesa e cadeira empilhavel
Mobiliário escolar composto por dois elementos
independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo
em formato retangular em ABS (acrilonitrila butadieno
estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado.
Tampo medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de
profundidade, borda em contato com o usuário 23mm,
borda frontal e lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte
frontal do tampo interligado ao porta copo, medindo no
mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e
12mm de profundidade. Porta copo medindo no mínimo
76mm de diâmetro. Altura tampo ao chão 590mm.
Estrutura da mesa confeccionada em tubos aço industrial
medindo 20mm x 20mm, formando a base do tampo e do
porta livros. Pés em formato de “U” permitindo o
empilhamento da mesa. Barra de ligação dos pés em tubo
de aço industrial medindo 20mm x 20mm. Barra do tampo
em tudo de aço industrial medindo 16mm x 30mm.
Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em
polipropileno na cor preta, medindo 20mm x
20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade da estrutura interligados por
solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática.Cadeira 4
pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto
interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo
processo de injeção termoplástico. Assento com medidas
mínimas 340mm x 340mm, fixado por parafusos. Altura
assento ao chão aproximadamente 345mm. Encosto com
medidas mínimas 340mm x 330mm, com alça para facilitar
o carregamento da cadeira, fixados por meios de parafusos.
Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm,
interligando a base do assento ao encosto, colocado por
dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto.
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Reforço do assento em dois tubos de aço industrial
medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés,
confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo
20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade, interligados
por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. A
estrutura da cadeira é confeccionada por tubos aço
industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U”
para empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto
especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008,
obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO.
04

Saco de Dormir para Cama Empilhável medindo 1,10m 1.000
de comprimento e 0,83m de largura. Em tecido tipo fio misto
(filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios.
Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido
liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água,
salmão, bege, azul claro, rosa claro). O saco é fixado através
de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos, com
fechamento através de botões de pressão. A parte do
envelope medindo 0,75m de tecido liso e virol de 0,15m de
tecido estampado com motivos infantis unissex, totalizando
0,90m de comprimento por 0,90m de largura. Com
compartimento para receber de forma embutida o travesseiro
medindo 0,30m x 0,40m com dobra interna de no mínimo 15
cm. Com acabamento lateral para que a criança tenha acesso
fácil ao saco, podendo se movimentar facilmente. Peso
mínimo: 266g.

05

Cobertor Dupla Face em Microfibra Unicolor - possui um 10.000
lado em Microfibra com detalhes em Plush para aquecer
mais, e o outro lado com tecido Sherpa (tipo lã carneirinho),
100% poliéster, antialérgico, facilmente lavável, leve,
confortável, macio, toque suave e fofinho, com acabamento
impecável, em bainha dupla com costura reforçada em todas
as laterais, sem cheiro. Perfeito acabamento das costuras,
sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente
facilmente. Medidas: 90cm x 110cm. Peso mínimo:
Mosquiteiro em tule com bordas em elástico, varal em PVC 10.000
formado por haste flexível que forma um arco, com encaixe
perfeito nas cabeceiras da cama. O elástico utilizado deve ser
nº12, de alta resistência e durabilidade, composto de 73%
poliéster e 27% elastotieno. Conjunto formado por: tela em
tule, haste flexível. Exclusivo para caminhas empilháveis,
para que a criança tenha um sono seguro e tranquilo sendo
protegida de insetos. Mosquiteiro com encaixe perfeito em
todo o perímetro da cama. Medidas: 1,35 x 0,60. Cor: branco

06
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Travesseiro deve ser antialérgico, antiácaro, anti mofo,
inodoro, resistente, macio, lavável. Revestimento: 50%
algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada
100% Poliéster. Tamanho: 30cm x 40cm. Revestimento com
perfeito acabamento, sem sobras de linha, costuras retas.
Todas as características devem estar visíveis na embalagem.
Peso mínimo: 97g.
Fronha Tipo Envelope medindo 0,30m x 0,40m, com dobra
interna de no mínimo 15 cm, com faixa decorativa de 10 cm
na parte de cima da fronha (tecido igual ao utilizado no
lençol de sobrepor). Em tecido tipo fio misto (filamento)
67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios.
Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido
liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água,
salmão, bege, azul claro, rosa claro). Perfeito acabamento
das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que
não arrebente facilmente, costuras retas. Todas as
características devem estar visíveis na etiqueta das peças.
Peso mínimo: 36g.
Lençol de Sobrepor medindo 1,30m de tecido liso e virol de
0,20m de tecido estampado com motivos infantis unissex,
totalizando 1,50m de comprimento por 1m de largura. Em
tecido tipo fio misto (filamento) 67% algodão e 33%
poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta
simples e overlock. O tecido liso deverá ter cores suaves
(amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa
claro). Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha,
linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente,
costuras retas. Todas as características devem estar visíveis
na etiqueta das peças. Peso mínimo: 164g.
Lençol de Baixo com Botãozinho de Pressão medindo 1,10m
de comprimento e 0,80m de largura. Em tecido tipo fio misto
(filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios.
Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido
liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água,
salmão, bege, azul claro, rosa claro). O lençol é fixado
através de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos,
com fechamento através de botões de pressão. Lençol de
baixo que encaixe perfeitamente na caminha, permitindo o
empilhamento mesmo sem tirar o lençol. Perfeito
acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa
qualidade que não arrebente facilmente, costuras retas,
botões de pressão de boa qualidade. Todas as características
devem estar visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo:
108g.

10.000

10.000

10.000

10.000

LOTE 03
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ITEM
ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
01
Avental em TNT fabricado em Tecido TNT produto atóxico 20.000
e não estéril. Produto leve e respirável com resistência à
umidade limitada, com laços em faixas na cintura e no
pescoço e com o punho elástico. Avental Descartável oferece
proteção superior e praticamente elimina a contaminação
cruzada, são feitos de um material não-tecido, também
conhecido como o polipropileno, um material de uso único.
Gramatura: 40G Cor: Branca Tamanho: 1,00 de
comprimento X 1,40 de largura Matéria Prima: TNT
Costura: Costurado em maquina de costura overloque
utilizando 03 fios, sendo 02 fios de poliéster e 01 fio
revestido. Acabamento: pontos de arremate (corpo e
mangas)
02
Protetor de Face com Visor Fixo Adulto Incolor - composto 10.000
por suporte estrutural para máscara, feito com material
injetado em polipropileno homopolímero virgem, atóxico,
inodoro, isento de metais pesados e qualquer composto que
cause irritação ou efeitos adversos à saúde; Suporte moldado
em peça única, munida de três pinos fixadores na estrutura
externa oposta à de contato do usuário, deverá conter
também encaixe em formato de “U” em cada extremidade
da estrutura da viseira, com função de evitar o
desprendimento durante o uso, com dimensões mínimas de
10mm de altura, 3mm de espessura e espaçamento mínimo
entre o visor e a testa do usuário medida da parte frontal /
central da estrutura de 35 mm (ideal para evitar
embaçamento do visor e para usuários de óculos). A área de
contato da testa do usuário deverá ter mínimo de 20mm de
altura e 3mm de espessura para maior conforto. Nas
extremidades traseiras do arco deverá ser equipado de
encaixes em formato de "U", para fixação da cinta de
regulagem; Cinta de regulagem injetada em PEBD medindo
295mm x 20mm x1,3mm contendo no mínimo 28 pontos de
regulagem espaçados a cada 4mm, o encaixe da cabeça não
pode ter nenhum mecanismo de encaixe, evitando desgaste
precoce, a estrutura não pode conter elástico, tecido ou
quaisquer outros tipos de materiais que dificultem a assepsia
e embaraçam aos cabelos do usuário; Viseira transparente,
feita com material: PET com 0,5mm de espessura, composto
de película protetora nas duas faces (para a garantia conta
riscos e sujeiras), com formato plotado e recortado em molde
anatômico; com dimensões mínimas de 240 mm altura x 275
mm x 0,5mm espessura; isento de cantos vivos, possuindo
três orifícios que encaixem perfeitamente nos fixadores do
suporte estrutural, sendo que a largura deve coincidir ao
encaixe dos fixado res em formato de "U" do mesmo suporte
estrutural, de forma que garanta um fino juste, no limite de
uma fácil montagem e impossibilitando o fácil
desprendimento. Obrigatória a gravação no item, conforme
exigido em norma; Apresentar CA ativo do produto cotado;
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Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante comprovando que o produto atende as
especificações, contendo fotos do produto; Apresentar
relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a norma ANSI/ISEA Z87.12015;
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente ao material ser sem odor;
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a migração de metais pesados
conforme norma NM300-3-2011.
Protetor de Face com Visor Fixo Infantil Incolor - composto 10.000
por suporte estrutural para máscara, feito com material
injetado em polipropileno homopolímero virgem, atóxico,
inodoro, isento de metais pesados e qualquer composto que
cause irritação ou efeitos adversos à saúde; Suporte moldado
em peça única, munida de três pinos fixadores na estrutura
externa oposta à de contato do usuário, deverá conter
também encaixe em formato de “U” em cada extremidade
da estrutura da viseira, com função de evitar o
desprendimento durante o uso, com dimensões mínimas de
10mm de altura, 3mm de espessura e espaçamento mínimo
entre o visor e a testa do usuário medida da parte frontal /
central da estrutura de 35 mm (ideal para evitar
embaçamento do visor e para usuários de óculos). A área de
contato da testa do usuário deverá ter mínimo de 20mm de
altura e 3mm de espessura para maior conforto. Nas
extremidades traseiras do arco deverá ser equipado de
encaixes em formato de "U", para fixação da cinta de
regulagem; Cinta de regulagem injetada em PEBD medindo
295mm x 20mm x1,3mm contendo no mínimo 28 pontos de
regulagem espaçados a cada 4mm, o encaixe da cabeça não
poder ter nenhum mecanismo de encaixe, evitando desgaste
precoce, a estrutura não pode conter elástico, tecido ou
quaisquer outros tipos de materiais que dificultem a assepsia
e embaraçam aos cabelos do usuário; Viseira transparente,
feita com material: PET com 0,5mm de espessura, composto
de película protetora nas duas faces (para a garantia conta
riscos e sujeiras), com formato plotado e recortado em molde
anatômico; com dimensões mínimas de 180 mm altura x 275
mm x 0,5mm espessura; isento de cantos vivos, possuindo
três orifícios que encaixem perfeitamente nos fixadores do
suporte estrutural, sendo que a largura deve coincidir ao
encaixe dos fixado res em formato de "U" do mesmo suporte
estrutural, de forma que garanta um fino juste, no limite de
uma fácil montagem e impossibilitando o fácil
desprendimento. Obrigatória a gravação no item, conforme
exigido em norma; Apresentar CA ativo do produto cotado;
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante comprovando que o produto atende as
especificações, contendo fotos do produto; Apresentar
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relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a norma ANSI/ISEA Z87.12015;
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente ao material ser sem odor;
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a migração de metais pesados
conforme norma NM300-3-2011.
Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida 30.000
Tamanho P - Infantil - Equipamento de Proteção
Respiratória – máscara. Respirador Particulado hemifacial
confeccionado em 3 Barreiras sendo: Tecido 100% poliéster
+ Elemento Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem
2 tipos de tratamento: Processo com Hidro Repelente que
exerce a função de inibir/neutralizar a Umidificação,
aumentando exponencialmente o tempo de utilização das
máscaras, Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a
função de proteger a máscara da Proliferação de fungos,
bactérias e vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis
base de água e oleosos.; Retém partículas sólidas e líquidas;
Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2:
Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma ); Barreira/Face 3:
tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro
Repelente, PTFE, HC, SHC, Termofixado, Calandrado;
Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial
higiênica e reutilizável fabricada em material termoplástico,
passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um
perfil estrutural, com formato em suave arco e ergonômico,
apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do
arco onde é montada, de forma ortogonal, a lamina protetora,
obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem,
atendendo a Norma ABNT 13.698.Tamanho P INFANTIL:
16cm preta personalizada municipio
Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida. 30.000
Tamanho G Adulto - Equipamento de Proteção Respiratória
– máscara. Respirador Particulado hemifacial confeccionado
em 3 Barreiras sendo: Tecido 100% poliéster + Elemento
Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem 2 tipos de
tratamento: Processo com Hidro Repelente que exerce a
função de inibir/neutralizar a Umidificação, aumentando
exponencialmente o tempo de utilização das máscaras,
Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a função de
proteger a máscara da Proliferação de fungos, bactérias e
vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis base de
água e oleosos.; Retém partículas sólidas e líquidas;
Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2:
Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma ); Barreira/Face 3:
tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro
Repelente, PTFE, HC, SHC, Termofixado, Calandrado;
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Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial
higiênica e reutilizável fabricada em material termoplástico,
passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um
perfil estrutural, com formato em suave arco e ergonômico,
apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do
arco onde é montada, de forma ortogonal, a lamina protetora,
obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem,
atendendo a Norma ABNT 13.698. Tamanho G ADULTO:
20cm preta personalizada municipio
Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida. 30.000
Tamanho M Adulto - Equipamento de Proteção Respiratória
– máscara. Respirador Particulado hemifacial confeccionado
em 3 Barreiras sendo: Tecido 100% poliéster + Elemento
Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem 2 tipos de
tratamento: Processo com Hidro Repelente que exerce a
função de inibir/neutralizar a Umidificação, aumentando
exponencialmente o tempo de utilização das máscaras,
Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a função de
proteger a máscara da Proliferação de fungos, bactérias e
vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis base de
água e oleosos.; Retém partículas sólidas e líquidas;
Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2:
Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma ); Barreira/Face 3:
tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro
Repelente, PTFE, HC, SHC, Termofixado, Calandrado;
Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial
higiênica e reutilizável fabricada em material termoplástico,
passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um
perfil estrutural, com formato em suave arco e ergonômico,
apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do
arco onde é montada, de forma ortogonal, a lamina protetora,
obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem,
atendendo a Norma ABNT 13.698. Tamanho M ADULTO:
18cm preta. Personalizada municipio
Tapete Sanitizante Duplo - Tapete dupla função:
5.000
higienização e absorção de excesso de líquido dos calçados
de forma independente. Lado esquerdo com refil ideal para
a higienização que permite aplicar produtos sanitizantes e
assim higienizar os calçados, e o lado direito com refil para
absorção de excesso de líquidos. Cria uma barreira física
para a contenção de sujeiras com contaminação
microbiológica. Impede que sujidades sejam transferidas do
ambiente externo para o ambiente interno através dos
calçados. Bandeja em polipropileno, impermeável,
resistente a produtos químicos e a impactos, durável e
ecológico. Possui ponteiras de borracha antiderrapante.
Refil para higienização 100 % PVC emborrachado. Refil
para absorção de excesso de líquidos 100% poliéster
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antiderrapante. Bordas altas armazenam o líquido
higienizador com segurança e evitam vazamentos.
Medidas externas (conjunto montado): 2,14cm altura x
68cm comprimento x 42,5cm de largura
Peso total seco (com refis): 875g
TOTEM - SUPORTE ALCOOL EM GEL COM PÉS
FIXOS

500

Totem com acionamento através de pedal, sem o uso das
mãos, com capacidade para armazenar um recipiente de 5
litros de álcool.
Estrutura formada por uma coluna em tubo de aço industrial
oblongo medindo 40mm x 77mm x 1,2mm. Pés no formato
de calandra confeccionado em tubo de aço industrial oblongo
medindo 20mm x 48mm x 1,5mm e uma barra em tubo de
aço industrial oblongo medindo 20mm x 48mm x 1,5mm
fazendo a interligação dos pés a coluna.
Base do suporte confeccionado em tubo de aço industrial
20x40 x 1,2mm, dois em tubos de aço industrial 20 x 20 x
1,2mm e um tubo em aço industrial 20 x 30 x 1,2 mm, dotada
de gradil para sustentação da garrafa de 500ml a 5 litros.
Acionador composto por um pedal, confeccionado no
formato oblongo, medindo 20mm x 48mm x 1,5mm,
localizado entre os pés da estrutura, preso através de barras
achatadas medindo ¾ pol x 3/16 pol, interligando o pedal a
coluna. Tubo redondo medindo 5/8” interligando e fazendo
o acionamento da parte superior do mecanismo. Tubo
20x30x1,2 proporcionando acionamento da válvula bico de
pato, que ejetará o produto.
Arco em tubo de aço industrial oblongo medindo
20x20x1,2mm ligando o acionador a base do suporte, dotado
de duas chapas em formato de semicírculo, com espessura
mínima de 1,2mm, acondicionando o tubo 20 x 30 x1,2mm
proporcionando acionamento.
Compartimento para armazenamento possui uma porta que
da acesso ao local onde o recipiente de álcool em gel fica
instalado e por motivo de segurança o mesmo fica trancado
e sua abertura somente é possível através de chave, fixado à
estrutura através de parafusos, medindo 23 cm de largura (+/5 mm), 50 cm de comprimento (+/- 5 mm) e 27 cm de
profundidade (+/- 5 mm), confeccionado em compensado
multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras reflorestadas
sobrepostas em sentidos alternados proporcionando maior
estabilidade e resistência, partes externas e internas
revestidas em fórmica que fornece ao produto boa resistência
à umidade, grande resistência aos riscos oriundos do uso no
dia-a-dia, acabamento com fita de borda em PVC. Sistema
de travamento com fechadura em aço inox com chave
reserva. Aparador de álcool (pingadeira) em alumínio.
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Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo aproximadamente 100mm x
52mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em
polipropileno virgem e fixadas à estrutura por meio de
parafusos.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do
sistema MIG.
Apresentar laudos junto a Proposta
- Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada
espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo
700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer
parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao
requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa
salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo
1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com
solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser
comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da
NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida
saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo
1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com
solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser
comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da
NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a exposição ao
dióxido de enxofre NBR 8096/83, emitido por laboratório,
com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda.

Em relação a descrição técnica dos equipamentos, serão aceitas aquelas que atenderem ao
descritivo do edital, ou se comprovem que são de qualidade igual ou superior ao solicitado.
Durante a análise das amostras, serão consideradas diferenças mínimas nas especificações
apresentadas, desde que não alterem a função / design dos equipamentos solicitados, e não
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interfiram em sua funcionalidade.

AGNO ROSA DE CASTRO
Secretário Executivo CISPAR
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DEPEQUENO PORTE
MODELO (Papel timbrado da licitante)

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço completo], inscrita no
CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da
Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob o nº [xxxx], DECLARA,sob as penalidades da lei,
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021
ANEXO III
Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes
MODELO (Papel timbrado da licitante)
Declaro para os fins legais, em especial para efeitos da presente LICITAÇÃO, sob as penas da lei, NÃO
EXISTIREM FATOS SUPERVENIENTES AO CADASTRAMENTO /
HABILITAÇÃO IMPEDITIVOS DO DIREITO DE LICITAR, bem como de não estar impedidode licitar
em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, Federal,
Estadual, Distrito Federal ou Municipal, assumindo ainda a obrigação de declarar qualquer ocorrência
posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência desta licitação edo contrato dela proveniente, bem
como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo
período.
Licitante :
C.N.P.J. :
Endereço:
, de de 2021.

Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
MODELO (Papel timbrado da licitante)

A

Empresa
,
inscrita no
CNPJ
sobo nº
, com sede na
, por intermédio doseu representante legal o(a) Sr(a)
,
portador(a)
do
Documento
de
Identidade
Registro
Geral
nº
SSP
e doCPF
nº , DECLARA para fins de participação no Pregão Presencial Nº 09/2021,não ter recebido do CISPAR
ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e
Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar
com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
Cidade-UF, aos

dias do mês de

2021.

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2021

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
MODELO (Papel timbrado da licitante)

A

Empresa
, inscrita no
CNPJ sobo nº , com sede na
, por intermédio doseu representante legal o(a) Sr(a)
,
portador(a)
do
Documento
de
Identidade
Registro
Geral
nº
SSP
e doCPF
nº , declara ao CISPAR que atende a todas as condições de habilitação no processo licitatório Edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021, e se compromete a entregar os equipamentos que lhe forem
adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderando qualquer erro que
porventura houver cometido na elaboração da proposta e que, até a presente data, inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaro ainda que conheço e concordo com todos os termos deste Edital.
O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
......................, ... de ............... de ........
(Local) (Data)

...........................................................................
Nome, Função na Empresa
e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO Nº 09/2021TIPO: PRESENCIAL
Dados a constar na proposta, preenchimento pelo proponenteEmpresa:
Endereço:
Nome para Contato:
Fone/Fax: N o. do
CNPJ:

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação.
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações
nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem
parte.
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir
nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como
qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.
LOTE 01
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QTD

1

CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 6 ADULTO Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes –
(1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em formato retangular em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem,
isento de cargas minerais, injetado. Tampo medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de profundidade, borda
em contato com o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo
interligado ao porta copo, medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade.
Porta copo medindo no mínimo 76mm de diâmetro. Altura tampo ao chão 760mm. Estrutura da mesa confeccionada
em tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, formando a base do tampo e do porta livros. Pés em formato de
“U” permitindo o empilhamento da mesa. Barra de ligação dos pés em tubo de aço industrial medindo 20mm x
20mm. Barra do tampo em tudo de aço industrial medindo 16mm x 30mm. Ponteiras, para a proteção dos pés,
confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática.
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm, fixado por parafusos.
Altura assento ao chão aproximadamente 460mm. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm, com alça para
facilitar o carregamento da cadeira, fixados por meios de parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm,
interligando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto.
Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas
em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. A estrutura da
cadeira é confeccionada por tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008,
obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO

8000

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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CONJUNTO ALUNO – TAMANHO 4 JUVENIL

8000

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira.
Mesa com tampo em formato retangular em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas
minerais, injetado. Tampo medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de profundidade, borda em contato com
o usuário 23mm, borda frontal e lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo interligado ao porta copo,
medindo no mínimo 28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade. Porta copo medindo no
mínimo 76mm de diâmetro. Altura tampo ao chão 640mm.
Estrutura da mesa confeccionada em tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, formando a base do tampo e do
porta livros. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa. Barra de ligação dos pés em tubo de aço
industrial medindo 20mm x 20mm. Barra do tampo em tudo de aço industrial medindo 16mm x 30mm. Ponteiras,
para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintada por
tinta epóxi eletrostática.
Cadeira 4 pés permitindo o empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 370mm x 400mm, fixado por parafusos.
Altura assento ao chão aproximadamente 380mm. Encosto com medidas mínimas 400mm x 360mm, com alça para
facilitar o carregamento da cadeira, fixados por meios de parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm,
interligando a base do assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto.
Reforço do assento em dois tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas
em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos
para proteção e longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. A estrutura da
cadeira é confeccionada por tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008,
obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO
3

Conjunto Trapézio em Resina Plástica de Alto Impacto. Composto de 06 mesas, 06cadeiras e 1 mesa central –
Tamanho infantil.
Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6
mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da
mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de
profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do
tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo
medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das
colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm,
altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x
334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 52mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mmCor da Estrutura: Branca.
Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada
lado medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades
permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura.
Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura,
interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.

4000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013
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CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES COM CADEIRA SUPERVISOR.
Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em PVC em todo seu
perímetro, fixada à estrutura através parafusos. Medindo 1830 x 960 mm, com 04 cavidades com aproximadamente
290 x 230 mm.
Assentos embutidos em resina termoplástica injetada com área útil de 290 x 230 mm, com 4 mm de espessura,
possuindo coluna entre pernas da criança com mínimo de 30mm, encosto com altura de aproximadamente 260mm,
altura entre o assento e o tampo de aproximadamente 160 mm, espaço mínimo para as perna de aproximadamente
120mm de altura 100mm de largura. Um cinto de segurança em nylon em cada assento. O assento deverá possuir
acabamento arredondado para não machucar as pernas das crianças. Lado posterior da mesa em forma de arco com
1000 mm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da mesa. Altura tampo/chão 760 mm.
Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado conforme a curvatura do tampo,
tubos 50 por 30 mm nas extremidades da parte interna do tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço
industrial retangular 80 por 40 mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre
as colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm. Pés duplos em formato de SKI confeccionados em tubo
50 por 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira medindo 50 x 150mm, antiderrapantes e também
com a função de proteção da pintura. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e pintados
através do sistema epóxi pó. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira giratória para supervisor com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm sem
orifícios, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para
facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x
30mm com 1,5 de espessura, base do assento confeccionado por duas barras medindo16mm x 30mm com 1,5 de
espessura, sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás. Estrutura metálica
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. Altura do Assento ao chão: Máxima de
527mm e mínima de 395mm aproximadamente. O mobiliário não deverá trazer nenhum risco para os bebês.

200

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
5

CADEIRA EMPILHÁVEL, COM PRANCHETA FRONTAL REGULÁVEL E DESMONTÁVEL.
Cadeira com prancheta em resina termoplástica de alto impacto tamanho adulto. Cadeira escolar com prancheta
frontal regulável confeccionada em resina termoplástica abs, sustentada por 1 tubo 20mmx20mm com espessura de
1,2mm, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica, soldado a 1 tubo de apoio a
prancheta em 20mmx30mm com espessura de 1,2mm e mão francesa 20mmx20mm com espessura de 1,2 mm
posicionados sob a prancheta. Encaixados a estrutura da cadeira por meio de parafusos permitindo o uso somente da
cadeira e/ou da cadeira com prancheta. O dispositivo de regulagem na parte inferior da prancheta no sentido
horizontal são composto por dois tubos redondos em aço industrial de com diâmetro de 1” 1/8• (uma polegada e um
oitavo) que envolvem as buchas plásticas e os trilhos de aço industrial redondo com diâmetro de 3/4”• (três quartos
de polegada), sob a prancheta e ficam protegidos por um contra tampo fabricado em pp pelo processo de injeção,
fixado a prancheta por encaixe, pés em formato de “u” permitindo o empilhamento ao desencaixar a prancheta.
Prancheta fabricada em abs pelo processo de injeção, medindo aproximadamente 560 mm x 390 mm. O design das
laterais sendo côncava de um lado e convexa de outra, possibilitando encaixe entre pranchetas quando estiverem
lado a lado. Borda frontal medindo 40mm de altura e borda traseira medindo 30mm de altura. Com porta lápis na
posição horizontal e ao lado o porta-copos em auto relevo, ficando a área livre de trabalho com espaço suficiente
para acomodar 02 folhas a4 lado a lado, sem nenhuma protuberância e reentrância nesta área de trabalho. Espaço das
pernas do usuário. Pés em formato de “u” permitindo o empilhamento ao desencaixar a prancheta. Assento e encosto
em resina plástica polipropileno virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, com no mínimo 4 mm de
espessura. Assento com dimensões mínimas de 400 mm de largura e 420 mm de profundidade. Encosto com
dimensões mínimas de 400 mm de largura e 200 de profundidade dotado de reforço moldado de forma a facilitar a
movimentação da cadeira fixados por meio de parafusos. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto
impacto, polipropileno, fechado nas partes laterais e traseira, com orifícios para ventilação medindo
aproximadamente 130 mm de altura, 310 mm de largura e 270 mm de profundidade. Estrutura formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm que compõem os pés. Duas barras em tubo 20mm x
20mm com espessura de 1,2mm fazendo interligação dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
20mm x 20mm com espessura de 1,2mm, duas barras horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8 com
espessura de 1,2mm. As extremidades dos tubos são dotadas de ponteiras de acabamento em pp moldadas pelo
processo de injeção plástica. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos
de banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados através do sistema mig.
Apresentar junto a proposta Certificado de acordo com a Norma NBR 16671/2018.

5000
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CARDEIRA UNIVERSITÁRIA EMPILHAVEL COM PRANCHETA DESMONTÁVEL
Cadeira com prancheta em resina termoplástica de alto impacto tamanho adulto. Prancheta lateral para destro ou
canhoto em resina termoplástica abs, capaz de comportar uma folha de papel a4 na horizontal / vertical, dotada de
porta lápis na posição vertical com capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo
aproximadamente 560 x 335 mm fixadas a estrutura por meio de parafusos, sustentada por 2 tubos 20mmx20mm
com espessura de 1,2mm inteiriço, sem emendas, sem rugas, dobrados pelo processo de conformação mecânica,
posicionados sob a prancheta, encaixados a estrutura da cadeira por meio de parafusos permitindo o uso somente da
cadeira e/ou da cadeira com prancheta, e sem mão francesa. Deixando livre o espaço das pernas do usuário. Pés em
formato de “u” permitindo o empilhamento ao desencaixar a prancheta. Assento e encosto em resina plástica
polipropileno virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, com no mínimo 4 mm de espessura,
fixados a estrutura por meios de parafusos. Assento com dimensões mínimas de 400 mm de largura e 420 mm de
profundidade. Encosto com dimensões mínimas de 400 mm de largura e 200 de profundidade dotado de reforço, alça
moldado de forma a facilitar a movimentação da cadeira. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no
encosto. Altura assento/chão 460mm aproximadamente. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto
impacto, polipropileno, fechado nas partes laterais e traseira, com orifícios para ventilação medindo
aproximadamente 130 mm de altura, 310 mm de largura e 270 mm de profundidade. Estrutura formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de 1,2mm que compõem os pés. Duas barras em tubo 20mm x
20mm com espessura de 1,2mm fazendo interligação dos pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
20mm x 20mm com espessura de 1,2mm, duas barras horizontal para sustentação sob o assento em tubo 5/8 com
espessura de 1,2mm. As extremidades dos tubos são dotadas de ponteiras de acabamento em pp moldadas pelo
processo de injeção plástica. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos
de banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e soldados através do sistema mig. Apresentar junto a
proposta certificado de acordo com a Norma NBR 16671/2018.

5000
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Mesa redonda com 04 cadeiras – Tamanho infantil.
Mesa com tampo redondo confeccionado em resina ABS, medindo 800mm de diâmetro, para uso coletivo e não
individual. Tampo em resina termoplástica ABS injetado, bordas medindo 30mm de largura. Altura tampo/chão
590mm. Base da mesa em tubo medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de
conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x
20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2“ polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm,
altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x
330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.

2000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto refeitório com tampo injetado juvenil 08 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo 2400mm de comprimento por 800mm de largura.
Tampo fixado a estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em alto-relevo no tampo. Altura
tampo/chão 640mm. Base do tampo da mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas
máximas 405mm x 465mm, sem orifícios, fixado por parafuso. Altura assento/chão 384mm aproximadamente.
Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura
de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob
o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em
arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por parafusos.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 08 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo 2400mm de comprimento por 800mm de largura.
Tampo fixado a estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em alto-relevo no tampo. Altura
tampo/chão 590mm. Base do tampo da mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm,
altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x
330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto refeitório com tampo injetado infantil 12 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo 3200mm de comprimento por 800mm de largura.
Tampo fixado a estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em alto-relevo no tampo. Altura
tampo/chão 590mm. Base do tampo da mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm,
altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x
330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por de parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura
formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm. Base do assento e
interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de
reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma
de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Cor da Estrutura: Branca.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto refeitório com tampo injetado adulto 10 lugares.
Mesa confeccionada em resina ABS, com tampo oval medindo 3200mm de comprimento por 800mm de largura.
Tampo fixado a estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante injetada em alto-relevo no tampo. Altura
tampo/chão 760mm. Base do tampo da mesa em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de
sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02
colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas
antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas
máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso.
Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura
de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob
o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em
arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por parafusos.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
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Conjunto professor.
Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das
extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm,
marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm,
revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do
tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único
ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra
confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em
polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca
do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas
máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso.
Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura
de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob
o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em
arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por parafusos.

500

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
- Laudo de ensaio ASTM D2794-93 da resistência de revestimento orgânicos aos efeitos da deformação rápida;
- Laudo conforme NBR 9209:1986 ensaio para determinação da massa de fosfato;
- Ensaio de medição não destrutiva da espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa
conforme ASTM D7091:2013;
13

Estante em Aço com 3 prateleiras 16 lts (Guarda Tudo).
Composto por 3 prateleiras, sendo as prateleiras em perfil de aço trefilado 1/4” na cor branca, com inclinação de 17º
aproximadamente. Estrutura em tubo redondo 7/8” na cor branca, com rodízios para facilitar o seu deslocamento nas
salas, medindo 71 cm de comprimento x 50 cm de largura x 1,00 cm de altura. Composta por 9 caixas tipo gaveta,
injetada em polipropileno, coloridas. As caixas são arredondadas nas bordas para evitar pontas cortantes,
empilháveis. Capacidade das caixas: 16 litros. Dimensões das caixas: 520 mm de comprimento x 170 mm de largura
x 170 mm de altura.

500

Apresentar junto a proposta:
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
14

Pisos plásticos m².
Pisos em resina plástica, placas 30x30, acoplados, Confeccionadas em polipropileno com EVA, com aditivos
especiais contra ações de raios UV e condições climáticas placas quadradas de 300,0mm x 300,0mm com espessura
de 6mm e altura total 15mm, encaixáveis através de encaixes macho-fêmea, anti-derrapantes, auto drenante, com
ranhuras de 3,5mm, possui resistência de até 300kg por m².

2000

Apresentar junto a proposta:
Laudo técnico de flamabilidade de acordo com a Norma ASTM-D635 de no mínimo 17 segundos.
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Cadeira adulto sobre longarinas com 3 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados
por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas
mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x
364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial.
Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto.
Longarina com estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
16

Cadeira adulto sobre longarinas com 4 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados
por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas
mínimas 403mm x 463mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Encosto com medidas mínimas 403mm x
364mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial.
Interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto.
Longarina com estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

1000

Apresentar junto a proposta:
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
- Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila), com ensaio atestando a resistência ao impacto izod de 150 j/m;
17

Cadeira adulto sobre longarinas para obesos, com 03 lugares.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados
por meio de parafusos, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas
mínimas 750mm x 500mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente. Espaldar com medidas mínimas 750mm
x 350mm com puxador para facilitar o carregamento. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial em duas
barras paralelas de secção 40X20 mm, interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm coberto pelo encosto.
Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

400
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ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO
Assento desportivo anatômico com encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a
impactos, com proteção contra raios ultravioletas com aditivos para proteção anti-UV para 05 anos e retardante antichama UL94VO. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis quando montados) encosto com
parede dupla para maior resistência. Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 5 parafusos,
sendo 2 não visíveis fixados na parte superior, 2 na parte traseira e 1 na parte frontal com elevada resistência as
forças de arrancamento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar na parte traseira do assento.
Medidas mínimas: comprimento: 44cm, largura: 44cm, altura acima do piso: 33cm altura total: 37,5cm. Espessura
média: 4,50mm.
Presentar junto a proposta cerificado de acordo com a norma da ABNT 15925/2011, em cumprimento a portaria 622
do INMETRO.

5000
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ASSENTO DESPORTIVO SEM ENCOSTO
Assento desportivo anatômico sem encosto, confeccionado em polipropileno copolímero de alta resistência a
impactos, com proteção contra raios ultravioletas. Reforços interiores estrategicamente posicionados (invisíveis
quando montados). Fixação direta na arquibancada ou em estrutura metálica através de 3 parafusos, sendo 2 não
visíveis fixados na parte superior e 1 na parte frontal com elevada resistência as forças de arrancamento. Escoamento
de água através de uma canaleta na parte frontal do assento. A marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá
estar na parte traseira do assento Medidas mínimas: comprimento: 37,5cm. Largura: 39cm. Altura acima do piso:
135,0 mm. Altura total: 195,0 mm. Espessura média: 4,50mm.

5000
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ASSENTO RETRATRIL

6000

Assento e encosto fabricado por meio de injeção termoplástica em composto polipropileno copolímero virgem,
texturizado nas extremidades, com cores a serem definidas pelo cliente. Aditivos Para proteção anti-UV para 05 anos
e retardante anti-chama UL94VO.Assento retrátil medindo 460mm x 410mm, borda dianteira com 35mm e traseira
com 80mm, com paredes duplas nas laterais e 06 (seis) reforços internos.
Encosto medindo 520 mm x 460 mm, aba superior com 30 mm com paredes duplas nas laterais.
Nenhum reforço metálico externo na parte traseira do encosto e nem na parte inferior do assento, reforços são
através de nervuras plásticas.Mecanismo de inclinação por meio gravitacional por contra peso, posicionado
internamente, fixados através de 02 (duas) estruturas em “L”, em Nylon rígido medindo 265mm x 245mm x 25mm,
dispensando molas e partes metálicas, fixadas nas laterais do encosto e interligadas ao assento, constituindo uma
única peça. Uma barra de alumínio na parte inferior do encosto, medindo 50mm x 25mm, fixada por 04 (quatro)
parafusos sextavados.Poste de montagem de alumínio ou aço galvanizado medindo 260mm x120mm, resistente a
corrosão, com até 05 (cinco) pontos de fixação por parafusos sextavados na base ou na parede da arquibancada, e 02
(dois) parafusos de fixação interligando a barra de alumínio embutido no assento com o poste de montagem. Os
suportes das cadeiras são confeccionados em alumínio injetado e fixados nos espelhos ou na base das arquibancadas
do estádio através de 03 (três) parafusos, buchas químicas e chumbadores.Demarcação para numeração dos
assentos na parte frontal confeccionada em polipropileno e fixada através de encaixe.
VALOR ESTIMADO DO LOTE

R$ 0,00

LOTE 02
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QTD

1

Caminha Empilhável - As duas cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em
polipropileno, com dimensões mínimas de 60 cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. O produto deverá ser
atóxico, não propagar chamas, anti uv, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas cortantes. Deve
conter drenos que permitam a lavagem e higienização total. Deve conter compartimento para receber de forma firme
e segura a estrutura de mosquiteiro. Ponteiras de borracha antiderrapante fixadas de maneira que não se solte
facilmente das cabeceiras. As duas estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio. Espessura mínima das
paredes do alumínio: 1,50mm. Liga 6063 de têmpera do alumínio: T5. A área de repouso deve ser composta por um
leito de rede confortável e arejada, vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster empastado em PVC, com
espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 310g/m² anti fungo, anti UV, anti oxidante, isento de F-talatos,
não propagador de chamas, antitranspirante e lavável. Alta resistência a peso, suportando até 80 Kg. As laterais
devem ser soldadas de maneira uniforme e resistentes a tração; O conjunto deve estar bem montado, de forma
segura, firme e bem tensionado, sem imperfeições, como ondulações no leito ou ainda o efeito de “barriga” no centro
da caminha. A cama não deve conter fechamento em velcro e nem pequenas peças que possam se soltar facilmente.
Todas as peças devem se encaixar perfeitamente, não sendo permitido espaços e folgas entre os componentes; A
CAMA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA; A cama empilhável é composta por módulos, este sistema
permite que todos os seus componentes sejam repostos; Medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura x
15 cm altura; Garantia de 18 meses. APRESENTAR COM A PROPOSTA: LAUDO DE CERTIFICAÇÃO EM
CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR NM300:2004; LAUDO DE
CERTIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE PARA SEGURANÇA REGULAMENTADO PELA ABNT NBR
15860:2016; LAUDO DE CERTIFICAÇÃO DO ALUMÍNIO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR
7000; LAUDO QUE ATESTE A EFICACIA ANTI CHAMA CONFORME NORMA FMVSS 302/1991; LAUDO
QUE ATESTE AUSÊNCIA DE F-TALATOS; LAUDO ANTIBACTERIANO EFICAZ PARA CEPAS GRANPOSITIVO E GRAN-NEGATIVO; LAUDO DE RESISTÊNCIA AO IMPACTO – ATESTANDO OS ÍNDICES
DE RIGIDEZ/IMPACTO CONFORME NORMA ASTM D256-10

8000

2

Arquibancada Modular Empilhável- Conjunto composto por sete módulos empilháveis, em formato de
arquibancada, respeitando o ângulo de visão de um assento ao outro. O conjunto empilhado mede 2,3m x 0,74m x
0,50m. O conjunto em uso mede 2,3m x 0,74m x 4,5m. Assento: em medium density fiberboard - fibra de média
densidade fabricada com fibras de madeiras aglutinadas com resinas sintéticas, compacta sob maior pressão e
temperatura mais elevada permite um material de composição homogênea, com boa maleabilidade, resistência e
durabilidade. Aplicada em uma face sobre a peça lâmina de alta resistência standard laminado decorativo de alta
pressão, desenvolvido através de avançada tecnologia, para revestimentos horizontais e verticais com resistência ao
desgaste, ao calor, impacto e a manchas com espessura de 0,8mm. Deve possuir processo de aplicação de colagem
de contato de alta resistência e fixação. As peças de fibra de média densidade deve ter no mínimo 15mm com
espessura final de no máximo 15,08mm após aplique da lâmina formicada ou em medium density fiberboard - fibra
de média densidade fabricada com fibras de madeiras aglutinadas com resinas sintéticas, compacta sob maior
pressão e temperatura mais elevada permite um material de composição homogênea, com boa maleabilidade,
resistência e durabilidade. As peças de fibra de média densidade deve ter no mínimo 15mm com espessura final,
conformado anatomicamente, com estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada laminada com espessura
média predominante 15 mm, dotado de revestimento em laminado sintético espalmado do tipo couro sintético ou
similar. Perfis de acabamento extrusados em polímero termoplástico e fixado por grampos de aço zincado.
Estrutura fabricada por dois tubos horizontais de aço industrial seção retangular medindo no mínimo 50 x 30 com
espessura mínima de 1,50 mm para os bancos B1 e B2, demais em aço industrial seção retangular medindo no
mínimo 50 x 30 com espessura mínima de 0,90 mm, ambos soldados pelo processo Mig. Pés no sentido vertical em
tubo de aço seção quadrada medindo no mínimo 40 x 40 mm com espessura de no mínimo 0,90 mm. Base dos pés
em barra chata de 2” x 3/16 medindo 400 mm de comprimento soldada as duas estruturas verticais em tubo 40 x 40.
Para travamento superios aos pés, tubos horizontais de aço industrial seção retangular medindo no mínimo 50 x 30
com espessura mínima de 0,90 mm. Para fixação do assento a estrutura utilizasse tubos seção quadrada medindo no
mínimo 20 x 20 com espessura mínima de 0,90 mm com passagem para parafuso chipboard 5,0 x 35. Todos pontos
de solda mig deve obrigatoriamente ser totalmente fechados, sem frestas entre o ligamento dos tubos, sem
deformações. Para não ocorrer o atrito e evitar arranhões em qualquer superfície/piso, com acabamento em feltro de
no mínimo 3mm de espessura em toda área da barra chata.
Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco por imersão,
para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. Pintura eletrostática epóxi pó em
estufa a 180 graus.

400

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
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Mesa e cadeira empilhavel

300

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa com tampo em
formato retangular em ABS (acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado. Tampo
medindo no mínimo 600mm de largura, 453mm de profundidade, borda em contato com o usuário 23mm, borda
frontal e lateral 43mm. Porta-lápis em toda parte frontal do tampo interligado ao porta copo, medindo no mínimo
28mm de largura, 475mm de comprimento e 12mm de profundidade. Porta copo medindo no mínimo 76mm de
diâmetro. Altura tampo ao chão 590mm. Estrutura da mesa confeccionada em tubos aço industrial medindo 20mm x
20mm, formando a base do tampo e do porta livros. Pés em formato de “U” permitindo o empilhamento da mesa.
Barra de ligação dos pés em tubo de aço industrial medindo 20mm x 20mm. Barra do tampo em tudo de aço
industrial medindo 16mm x 30mm. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor
preta, medindo 20mm x 20mm.Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática.Cadeira 4 pés permitindo o
empilhamento, com assento e encosto interligados, em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, fixado por parafusos. Altura assento ao chão
aproximadamente 345mm. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm, com alça para facilitar o carregamento
da cadeira, fixados por meios de parafusos. Tubo de aço industrial medindo 16mm x 30mm, interligando a base do
assento ao encosto, colocado por dentro da base do encosto, não ficando o tubo exposto. Reforço do assento em dois
tubos de aço industrial medindo 5/8”. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor
preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade, interligados por solda MIG e pintada por tinta epóxi eletrostática. A estrutura da cadeira é
confeccionada por tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm, em formato de “U” para empilhamento.
Apresentar junto a proposta Certificado do produto especificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008,
obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO.
4

Saco de Dormir para Cama Empilhável medindo 1,10m de comprimento e 0,83m de largura. Em tecido tipo fio
misto (filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e
overlock. O tecido liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). O
saco é fixado através de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos, com fechamento através de botões de
pressão. A parte do envelope medindo 0,75m de tecido liso e virol de 0,15m de tecido estampado com motivos
infantis unissex, totalizando 0,90m de comprimento por 0,90m de largura. Com compartimento para receber de
forma embutida o travesseiro medindo 0,30m x 0,40m com dobra interna de no mínimo 15 cm. Com acabamento
lateral para que a criança tenha acesso fácil ao saco, podendo se movimentar facilmente. Peso mínimo: 266g.

1000

5

Cobertor Dupla Face em Microfibra Unicolor - possui um lado em Microfibra com detalhes em Plush para aquecer
mais, e o outro lado com tecido Sherpa (tipo lã carneirinho), 100% poliéster, antialérgico, facilmente lavável, leve,
confortável, macio, toque suave e fofinho, com acabamento impecável, em bainha dupla com costura reforçada em
todas as laterais, sem cheiro. Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não
arrebente facilmente. Medidas: 90cm x 110cm. Peso mínimo:

10000

6

Mosquiteiro em tule com bordas em elástico, varal em PVC formado por haste flexível que forma um arco, com
encaixe perfeito nas cabeceiras da cama. O elástico utilizado deve ser nº12, de alta resistência e durabilidade,
composto de 73% poliéster e 27% elastotieno. Conjunto formado por: tela em tule, haste flexível. Exclusivo para
caminhas empilháveis, para que a criança tenha um sono seguro e tranquilo sendo protegida de insetos. Mosquiteiro
com encaixe perfeito em todo o perímetro da cama. Medidas: 1,35 x 0,60. Cor: branco

10000

7

Travesseiro deve ser antialérgico, antiácaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável. Revestimento: 50%
algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada 100% Poliéster. Tamanho: 30cm x 40cm. Revestimento com
perfeito acabamento, sem sobras de linha, costuras retas. Todas as características devem estar visíveis na
embalagem. Peso mínimo: 97g.

10000

8

Fronha Tipo Envelope medindo 0,30m x 0,40m, com dobra interna de no mínimo 15 cm, com faixa decorativa de 10
cm na parte de cima da fronha (tecido igual ao utilizado no lençol de sobrepor). Em tecido tipo fio misto (filamento)
67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido liso
deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). Perfeito acabamento das
costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente, costuras retas. Todas as
características devem estar visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo: 36g.

10000

9

Lençol de Sobrepor medindo 1,30m de tecido liso e virol de 0,20m de tecido estampado com motivos infantis
unissex, totalizando 1,50m de comprimento por 1m de largura. Em tecido tipo fio misto (filamento) 67% algodão e
33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e overlock. O tecido liso deverá ter cores
suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). Perfeito acabamento das costuras, sem sobra
de linha, linha de boa qualidade, que não arrebente facilmente, costuras retas. Todas as características devem estar
visíveis na etiqueta das peças. Peso mínimo: 164g.

10000

10

Lençol de Baixo com Botãozinho de Pressão medindo 1,10m de comprimento e 0,80m de largura. Em tecido tipo fio
misto (filamento) 67% algodão e 33% poliéster, mínimo 180 fios. Confeccionado em costura reta simples e
overlock. O tecido liso deverá ter cores suaves (amarelo claro, verde água, salmão, bege, azul claro, rosa claro). O
lençol é fixado através de 3 tiras na parte de trás, costuradas em 6 pontos, com fechamento através de botões de
pressão. Lençol de baixo que encaixe perfeitamente na caminha, permitindo o empilhamento mesmo sem tirar o
lençol. Perfeito acabamento das costuras, sem sobra de linha, linha de boa qualidade que não arrebente facilmente,
costuras retas, botões de pressão de boa qualidade. Todas as características devem estar visíveis na etiqueta das
peças. Peso mínimo: 108g.

10000

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 0,00
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Avental em TNT fabricado em Tecido TNT produto atóxico e não estéril. Produto leve e respirável com resistência à
umidade limitada, com laços em faixas na cintura e no pescoço e com o punho elástico. Avental Descartável oferece
proteção superior e praticamente elimina a contaminação cruzada, são feitos de um material não-tecido, também
conhecido como o polipropileno, um material de uso único. Gramatura: 40G Cor: Branca Tamanho: 1,00 de
comprimento X 1,40 de largura Matéria Prima: TNT Costura: Costurado em maquina de costura overloque
utilizando 03 fios, sendo 02 fios de poliéster e 01 fio revestido. Acabamento: pontos de arremate (corpo e mangas)
Protetor de Face com Visor Fixo Adulto Incolor - composto por suporte estrutural para máscara, feito com material
injetado em polipropileno homopolímero virgem, atóxico, inodoro, isento de metais pesados e qualquer composto
que cause irritação ou efeitos adversos à saúde; Suporte moldado em peça única, munida de três pinos fixadores na
estrutura externa oposta à de contato do usuário, deverá conter também encaixe em formato de “U” em cada
extremidade da estrutura da viseira, com função de evitar o desprendimento durante o uso, com dimensões mínimas
de 10mm de altura, 3mm de espessura e espaçamento mínimo entre o visor e a testa do usuário medida da parte
frontal / central da estrutura de 35 mm (ideal para evitar embaçamento do visor e para usuários de óculos). A área de
contato da testa do usuário deverá ter mínimo de 20mm de altura e 3mm de espessura para maior conforto. Nas
extremidades traseiras do arco deverá ser equipado de encaixes em formato de "U", para fixação da cinta de
regulagem; Cinta de regulagem injetada em PEBD medindo 295mm x 20mm x1,3mm contendo no mínimo 28
pontos de regulagem espaçados a cada 4mm, o encaixe da cabeça não pode ter nenhum mecanismo de encaixe,
evitando desgaste precoce, a estrutura não pode conter elástico, tecido ou quaisquer outros tipos de materiais que
dificultem a assepsia e embaraçam aos cabelos do usuário; Viseira transparente, feita com material: PET com 0,5mm
de espessura, composto de película protetora nas duas faces (para a garantia conta riscos e sujeiras), com formato
plotado e recortado em molde anatômico; com dimensões mínimas de 240 mm altura x 275 mm x 0,5mm espessura;
isento de cantos vivos, possuindo três orifícios que encaixem perfeitamente nos fixadores do suporte estrutural,
sendo que a largura deve coincidir ao encaixe dos fixado res em formato de "U" do mesmo suporte estrutural, de
forma que garanta um fino juste, no limite de uma fácil montagem e impossibilitando o fácil desprendimento.
Obrigatória a gravação no item, conforme exigido em norma; Apresentar CA ativo do produto cotado; Apresentar
laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante comprovando que o produto atende as
especificações, contendo fotos do produto; Apresentar relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a norma ANSI/ISEA Z87.1-2015;
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante referente ao material ser sem odor;
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante referente a migração de metais
pesados conforme norma NM300-3-2011.

20000

3

Protetor de Face com Visor Fixo Infantil Incolor - composto por suporte estrutural para máscara, feito com material
injetado em polipropileno homopolímero virgem, atóxico, inodoro, isento de metais pesados e qualquer composto
que cause irritação ou efeitos adversos à saúde; Suporte moldado em peça única, munida de três pinos fixadores na
estrutura externa oposta à de contato do usuário, deverá conter também encaixe em formato de “U” em cada
extremidade da estrutura da viseira, com função de evitar o desprendimento durante o uso, com dimensões mínimas
de 10mm de altura, 3mm de espessura e espaçamento mínimo entre o visor e a testa do usuário medida da parte
frontal / central da estrutura de 35 mm (ideal para evitar embaçamento do visor e para usuários de óculos). A área de
contato da testa do usuário deverá ter mínimo de 20mm de altura e 3mm de espessura para maior conforto. Nas
extremidades traseiras do arco deverá ser equipado de encaixes em formato de "U", para fixação da cinta de
regulagem; Cinta de regulagem injetada em PEBD medindo 295mm x 20mm x1,3mm contendo no mínimo 28
pontos de regulagem espaçados a cada 4mm, o encaixe da cabeça não poder ter nenhum mecanismo de encaixe,
evitando desgaste precoce, a estrutura não pode conter elástico, tecido ou quaisquer outros tipos de materiais que
dificultem a assepsia e embaraçam aos cabelos do usuário; Viseira transparente, feita com material: PET com 0,5mm
de espessura, composto de película protetora nas duas faces (para a garantia conta riscos e sujeiras), com formato
plotado e recortado em molde anatômico; com dimensões mínimas de 180 mm altura x 275 mm x 0,5mm espessura;
isento de cantos vivos, possuindo três orifícios que encaixem perfeitamente nos fixadores do suporte estrutural,
sendo que a largura deve coincidir ao encaixe dos fixado res em formato de "U" do mesmo suporte estrutural, de
forma que garanta um fino juste, no limite de uma fácil montagem e impossibilitando o fácil desprendimento.
Obrigatória a gravação no item, conforme exigido em norma; Apresentar CA ativo do produto cotado; Apresentar
laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante comprovando que o produto atende as
especificações, contendo fotos do produto; Apresentar relatório de ensaio de laboratório acreditado pelo Inmetro em
nome do fabricante referente a norma ANSI/ISEA Z87.1-2015;
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante referente ao material ser sem odor;
Apresentar laudo de laboratório acreditado pelo Inmetro em nome do fabricante referente a migração de metais
pesados conforme norma NM300-3-2011.

10000

4

Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida Tamanho P - Infantil - Equipamento de Proteção
Respiratória – máscara. Respirador Particulado hemifacial confeccionado em 3 Barreiras sendo: Tecido 100%
poliéster + Elemento Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem 2 tipos de tratamento: Processo com Hidro
Repelente que exerce a função de inibir/neutralizar a Umidificação, aumentando exponencialmente o tempo de
utilização das máscaras, Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a função de proteger a máscara da Proliferação
de fungos, bactérias e vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis base de água e oleosos.; Retém partículas
sólidas e líquidas; Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2: Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma );
Barreira/Face 3: tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro Repelente, PTFE, HC, SHC,
Termofixado, Calandrado; Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial higiênica e reutilizável
fabricada em material termoplástico, passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um perfil estrutural, com
formato em suave arco e ergonômico, apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do arco onde é
montada, de forma ortogonal, a lamina protetora, obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem, atendendo a Norma ABNT 13.698.Tamanho P
INFANTIL: 16cm preta personalizada municipio

30000

2

10000
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Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida. Tamanho G Adulto - Equipamento de Proteção
Respiratória – máscara. Respirador Particulado hemifacial confeccionado em 3 Barreiras sendo: Tecido 100%
poliéster + Elemento Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem 2 tipos de tratamento: Processo com Hidro
Repelente que exerce a função de inibir/neutralizar a Umidificação, aumentando exponencialmente o tempo de
utilização das máscaras, Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a função de proteger a máscara da Proliferação
de fungos, bactérias e vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis base de água e oleosos.; Retém partículas
sólidas e líquidas; Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2: Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma );
Barreira/Face 3: tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro Repelente, PTFE, HC, SHC,
Termofixado, Calandrado; Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial higiênica e reutilizável
fabricada em material termoplástico, passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um perfil estrutural, com
formato em suave arco e ergonômico, apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do arco onde é
montada, de forma ortogonal, a lamina protetora, obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem, atendendo a Norma ABNT 13.698. Tamanho G
ADULTO: 20cm preta personalizada municipio

30000
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Máscara Multiuso De Tecido Com Tecnologia Virucida. Tamanho M Adulto - Equipamento de Proteção
Respiratória – máscara. Respirador Particulado hemifacial confeccionado em 3 Barreiras sendo: Tecido 100%
poliéster + Elemento Filtrante + Tecido 100% poliéster, que recebem 2 tipos de tratamento: Processo com Hidro
Repelente que exerce a função de inibir/neutralizar a Umidificação, aumentando exponencialmente o tempo de
utilização das máscaras, Processo AntiBacterial/Fungicida que exerce a função de proteger a máscara da Proliferação
de fungos, bactérias e vírus; CLASSE S ou SL: Resistentes a aerossóis base de água e oleosos.; Retém partículas
sólidas e líquidas; Barreira/Face 1: tecido refilado em 90º; Barreira/Face 2: Elemento Filtrante ( P.U / Escpuma );
Barreira/Face 3: tecido refilado em 90º; Tratamento: AntiBacterial, Hidro Repelente, PTFE, HC, SHC,
Termofixado, Calandrado; Desenho: Tridimensional / Anatômica - dita máscara facial higiênica e reutilizável
fabricada em material termoplástico, passível de ser lavável e/ou esterilizado; composta por um perfil estrutural, com
formato em suave arco e ergonômico, apresentando um rebaixo ou canaleta na borda superior do arco onde é
montada, de forma ortogonal, a lamina protetora, obtendo assim um resultado de até 50 lavagens.
Apresentar laudos junto a Proposta
Apresentar Laudo Virucida e de respirabilidade e Filtragem, atendendo a Norma ABNT 13.698. Tamanho M
ADULTO: 18cm preta. Personalizada municipio

30000
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Tapete Sanitizante Duplo - Tapete dupla função: higienização e absorção de excesso de líquido dos calçados de
forma independente. Lado esquerdo com refil ideal para a higienização que permite aplicar produtos sanitizantes e
assim higienizar os calçados, e o lado direito com refil para absorção de excesso de líquidos. Cria uma barreira física
para a contenção de sujeiras com contaminação microbiológica. Impede que sujidades sejam transferidas do
ambiente externo para o ambiente interno através dos calçados. Bandeja em polipropileno, impermeável, resistente a
produtos químicos e a impactos, durável e ecológico. Possui ponteiras de borracha antiderrapante. Refil para
higienização 100 % PVC emborrachado. Refil para absorção de excesso de líquidos 100% poliéster antiderrapante.
Bordas altas armazenam o líquido higienizador com segurança e evitam vazamentos.
Medidas externas (conjunto montado): 2,14cm altura x 68cm comprimento x 42,5cm de largura
Peso total seco (com refis): 875g

5000
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TOTEM - SUPORTE ALCOOL EM GEL COM PÉS FIXOS

500

Totem com acionamento através de pedal, sem o uso das mãos, com capacidade para armazenar um recipiente de 5
litros de álcool.
Estrutura formada por uma coluna em tubo de aço industrial oblongo medindo 40mm x 77mm x 1,2mm. Pés no
formato de calandra confeccionado em tubo de aço industrial oblongo medindo 20mm x 48mm x 1,5mm e uma barra
em tubo de aço industrial oblongo medindo 20mm x 48mm x 1,5mm fazendo a interligação dos pés a coluna.
Base do suporte confeccionado em tubo de aço industrial 20x40 x 1,2mm, dois em tubos de aço industrial 20 x 20 x
1,2mm e um tubo em aço industrial 20 x 30 x 1,2 mm, dotada de gradil para sustentação da garrafa de 500ml a 5
litros.
Acionador composto por um pedal, confeccionado no formato oblongo, medindo 20mm x 48mm x 1,5mm,
localizado entre os pés da estrutura, preso através de barras achatadas medindo ¾ pol x 3/16 pol, interligando o pedal
a coluna. Tubo redondo medindo 5/8” interligando e fazendo o acionamento da parte superior do mecanismo. Tubo
20x30x1,2 proporcionando acionamento da válvula bico de pato, que ejetará o produto.
Arco em tubo de aço industrial oblongo medindo 20x20x1,2mm ligando o acionador a base do suporte, dotado de
duas chapas em formato de semicírculo, com espessura mínima de 1,2mm, acondicionando o tubo 20 x 30 x1,2mm
proporcionando acionamento.
Compartimento para armazenamento possui uma porta que da acesso ao local onde o recipiente de álcool em gel fica
instalado e por motivo de segurança o mesmo fica trancado e sua abertura somente é possível através de chave,
fixado à estrutura através de parafusos, medindo 23 cm de largura (+/- 5 mm), 50 cm de comprimento (+/- 5 mm) e
27 cm de profundidade (+/- 5 mm), confeccionado em compensado multilaminado de 15 mm extraídos de madeiras
reflorestadas sobrepostas em sentidos alternados proporcionando maior estabilidade e resistência, partes externas e
internas revestidas em fórmica que fornece ao produto boa resistência à umidade, grande resistência aos riscos
oriundos do uso no dia-a-dia, acabamento com fita de borda em PVC. Sistema de travamento com fechadura em aço
inox com chave reserva. Aparador de álcool (pingadeira) em alumínio.
Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as extremidades dos pés, medindo aproximadamente
100mm x 52mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem e fixadas à estrutura por meio
de parafusos.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.
Apresentar laudos junto a Proposta
- Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo
700 micros, tubo reto com solda, tubo este que deve fazer parte do mobiliário a ser comercializado, assim atendendo
ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no
mínimo 1400 horas, com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda, tubo este que deve fazer parte do
mobiliário a ser comercializado, assim atendendo ao requisito 4.3.13.1 da NBR 14006/2008.
- Laudo emitido por laboratório quanto a exposição ao dióxido de enxofre NBR 8096/83, emitido por laboratório,
com ensaio feito a partir de tubo de aço reto com solda.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE

R$ 0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 0,00

DESCRIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS
ATENÇÃO: Os licitantes deverão apresentar a descrição complementar de cada um dos itens dos
lotes a que desejar concorrer, sob pena de desclassificação imediata da proposta. Poderá ser
apresentada em forma de anexo a proposta ou da melhor maneira que convier a Licitante.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Dados bancários:
nome do banco, agência, Conta corrente, nome do correntista, CNPJ
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Local e data.
Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo, nome e número daidentidade do
responsável.
Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbradoda
empresa licitante.
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
ANEXO VII
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V DA LEI Nº 8.666/93 EART. 7º, INC.
XXXIII DA CF.
MODELO (Papel timbrado da licitante)
A empresa
, inscrita no CNPJ sob o nº
, com sede na
, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
,
portador(a)
da
Carteira de Identidade nº
SSP
e do
CPF nº
, DECLARA para fins do disposto no inciso V,do
Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que nãoemprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nãoemprega menor de 16
(dezesseis) anos.
• Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (
).

, em

de

2021.

Assinatura do Representante Legal
Obs.:
- Esta Declaração deverá estar contida no envelope B – documentação
- Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbradoda
empresa licitante.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021.
ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos dias / /2021, o CISPAR (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável
do Alto Paranaíba), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º
20.782.813/000198, com sede na Avenida Professor Aristides Memória, 179,Bairro Jardim Paulistano,
na cidade de Patos de Minas/MG, representado seu Presidente, Senhor ADÍLIO ALEX DOS REIS,
doravante denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Detentoras da Ata de Registro de Preços:
1. RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia(se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço
completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx],
neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portadorda Carteira de Identidade
nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado
endereço, CEP, telefone, cidade, estado.
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas:
Lei Federal nº 10.520/2007; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, e suas
alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações, subsidiariamente, da Lei Federal
nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivasatualizações, e, ainda, pelas condições
estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do Pregão Presencial nº 09/2021-SRP e seus anexos:
FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 09/2021-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição eventual, futura e

parcelada, pelos Municípios Consortes, de equipamentos, com Fornecimento e instalação (mão de obra) em
áreas públicas e escolares, conforme descritivos técnicos constante do Termo de Referência, além das

condições, especificações e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas,
classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial SRP nº09/2021 realizado em / /2020,
conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições queseguem:
DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2021-SRP,
na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junhode 1.993, o
Decreto nº 7.892/2013 e Termo de Homologação de
/
/2020,
do
qualpassa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O Objeto desta Ata de Registro de Preços para aquisição eventual, futura e parcelada, pelos
Municípios Consortes, de equipamentos, com Fornecimento e instalação (mão de obra) quando
necessário, conforme descritivos técnicos constante do Termo de Referência,proposta de preços e
toda documentação apresentada.
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1.2 Os Municípios Consortes não se obrigam a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto
adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRODE
PREÇOS
2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da
empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social,
acompanhados de cédula de identidade.
2.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da publicação
de seu extrato.
2.2.1 A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 09/2021, terá seu extrato publicado
no Jornal Minas Gerais, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada no site oficial
do CISPAR durante sua vigência.
2.2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusiveo
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
2.4 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão
superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar
o novo valor.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITEDO
OBJETO
3.1 Os equipamentos serão solicitados conforme a necessidade dos Municípios Consortes, mediante a
assinatura e publicação desta Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante apresentação de
requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor público
municipal competente.
3.2 Os equipamentos deverão ser fornecidos a partir da assinatura e publicação da Ata de Registrode
Preços até findar a vigência da mesma.
3.3 O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula
Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento
Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DEPAGAMENTO
4.1 O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado em até 30 (trinta) dias, pelo
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Município Aderente, em duas etapas:
- 50% (cinquenta por cento) após a entrega dos equipamentos e aceite da fiscalização;
- 50% (cinquenta por cento) após a montagem dos equipamentos (quando necessário) e aceite da
fiscalização.
4.2 O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias contados após a entrega / montagem dos

equipamentos, mediante a apresentação da Nota Fiscal referente ao total fornecido no período anterior,
mediante a apresentação da Nota Fiscal que será conferida e atestada por responsável da Administração,
juntamente com as Requisições de Fornecimento emitidas pelas respectivas Secretarias/Órgãos
Participantes responsáveis pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal
identificado e autorizado para tal.

4.2 O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias contados após a entrega / montagem dos
equipamentos.
4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser
compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordemde
empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento dos equipamentos e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
4.5

Os valores registrados quanto aos itens descritos no termo de referência são os seguintes:

(SERÁ PREENCHIDA COM OS VALORES DA(S) PROPOSTA(S) DA(S) LICITANTE(S)
VENCEDORA(S)
DESCRIÇÃO COMPLETA DOS EQUIPAMENTOS
(Será anexado a planilha descritiva dos equipamentos, valor unitário e total, separada por
cada um dos detentores da Ata de Registro de Preços)

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei
nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013.
5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição
de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, mediante requerimento e justificativaexpressos do
Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
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órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.
5.4 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercadoserão
liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
5.5 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.7 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:
a) Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticadosno
mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou noart. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.
5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS
6.1 Nos valores registrados quanto aos produtos a serem fornecidos, incluem-se todos e quaisquer
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra necessários.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS
7.1 As despesas decorrentes da aquisição dos equipamentos, objeto desta Ata de Registro de Preços
correrão à conta dos recursos das dotações orçamentárias previstas para o exercício financeiro de
2021/2022 dos Municípios aderentes desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações:
8.1

Da Fornecedora/Beneficiária:

a) Cumprir integralmente as condições previstas no edital de licitação e seus anexos, em especial ao
Termo de Referência Técnica e na proposta vencedora do processo licitatório.
b) Executar o objeto contratado, cumprindo integralmente com as condições e prazos descritosno edital
de licitação e seus anexos, exclusivamente mediante a Autorização de Fornecimento ou outro documento
equivalente, emitido pelo CONTRATANTE.
c) Atender às demandas e/ou necessidades específicas, relativas ao fornecimento do objeto contratado.
d) Respeitar os procedimentos de controle de qualidade vigentes, normas técnicas e outras aplicáveis ao
caso.
e) Garantir total confidencialidade em relação às informações e/ou documentos obtidos junto ao
CONTRATANTE e/ou que tenham sido produzidos em virtude do fornecimento do objeto contratado.
f) Garantir que todos os documentos produzidos durante o fornecimento do objeto contratadosejam de
propriedade exclusiva do CONTRATANTE, cabendo ao seu exclusivo critério, a sua liberação, para
atender qualquer finalidade diversa, solicitada pela CONTRATADA.
g) Responder pelos danos diretos ou indiretos, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do objeto contratado ou que ocorram posteriormente da
execução, mas, dela decorram, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadeà fiscalização ou ao
acompanhamento exercido pelo CONTRATANTE.
h) Responder, ainda, por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados em atividades inerentes ao fornecimentodo
objeto contratado.
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i) Sanar problemas porventura surgidos no fornecimento dos equipamentos, e a qualquer momento, na
medida em que o mesmo não atenda integralmente as especificações contidas nesta Ata, no edital de
licitação e seus anexos, na proposta da CONTRATADA vencedora do processo licitatório, sem que esta
ação gere qualquer ônus para o CONTRATANTE.
j) Manter-se em compatibilidade integral com as obrigações contratuais assumidas, as condições de
habilitação e qualificação técnica especificadas para o processo licitatório.
k) Responsabilizar-se integralmente pelos custos diretos e indiretos referentes ao fornecimentodo objeto
contratado, tais como e sem se limitar a: tributos incidentes; taxas de administração; aquisição de
materiais; encargos sociais e trabalhistas; fretes e seguros; com logística de qualquer natureza e; outros
que se fizerem necessários ao correto fornecimento do objeto contratado.
l) Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais, relacionados ao
fornecimento do objeto contratado ou que estejam vinculados a ela, por prevenção, conexão ou
continência.
m) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do contrato
e execução do objeto contratado, que terão como natureza fiscal que culminem no fornecimento
contratual.
n) Renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.
o) Executar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações do Edital e Proposta do
Licitante e o Termo de Referência Técnica.
8.2

Do Órgão Gerenciador e dos Municípios Aderentes:

a) Os Municípios Consortes deverão pagar o valor dos equipamentos devidamente entregues, naforma e
condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.
b) Disponibilizar à CONTRATADA todas as informações necessárias ao cumprimento da Ata de
Registro de Preços.
c) Fiscalizar e aplicar as penalidades estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços.
d) O Município Aderente deve receber os equipamentos de acordo com as regras estabelecidas no Termo
de Referência Técnica e demais especificações.
e) O Município Aderente deve proceder à vistoria/fiscalização nos equipamentos, sempre que de seu
interesse, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
f) Resolver os casos omissos no presente instrumento de acordo com os preceitos legais que regulam a
espécie, amigavelmente ou através das vias judiciais comuns.
g) Acompanhar e fiscalizar a qualidade dos equipamentos fornecidos, através da Secretaria Municipal
correspondente no município aderente, que deverá nomear pessoa especificamente paraesta tarefa.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:
9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo
administrativo com ampla defesa, quando:
9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
9.1.4 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
9.1.7 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado
no mercado;
9.1.8 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa
Fornecedora;
9.1.10
Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela
empresa detentora;
9.1.11. A não efetivação do receber o repasse ao CISPAR que a Detentora deveria realizar.
9.2.2 Pela Detentora quando:
9.2.2.1

Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.2.2.2
A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ocorrer antes
dopedido de fornecimento pela contratante.
9.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços
enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e
assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, contudo,
sempre atendida a conveniência administrativa.
9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração,a
qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de
interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, ou
ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
9.5 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer
natureza.
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9.6 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao
Registro de Preços;
9.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita
por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do CISPAR
- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
ALTO PARANAÍBA- ou qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do
certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária,
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei
nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas
atualizações.
10.2 Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro de
preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,optar
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador.
10.4 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, não
poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador,
independente do número de Órgãos não participantes que aderirem.
10.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e ocontraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a Administração poderá sujeitar a
Detentora/Contratada às penalidades seguintes:
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a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo deaté 02
(dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica que praticar
quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002;
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de
inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação noDiário
Oficial do Estado.
11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa diária
de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.
11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da
obrigação não cumprida.
11.3.1
A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de
processoadministrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe
tiverdado causa.
11.3.2
cabíveis.

As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais

11.3.3
A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada,
oque deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimentoda
multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes.
11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.
11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas
na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRODE
PREÇOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
12.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será o CISPAR.
12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador e do Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentrea
prática de todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013 as
seguintes obrigações:
a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço e as
especificações dos equipamentos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.
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b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.
c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados,para fins
de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.
d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade
com aqueles registrados na ata.
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.
f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecer os equipamentos a outro(s) órgão da Administração Pública que externem aintenção de utilizar
a presente Ata.
g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos, através de Servidor designado
para tal.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS REPASSES AO CISPAR
13.1 Caso seja solicitada a adesão da Ata de Registro de Preços por Municípios NÃO INTEGRANTES
DO CISPAR, e a empresa Detentora opte pelo atendimento da solicitação, a CONTRATADA deverá
repassar ao CISPAR, a título de Gestão da Ata de Registro de Preços, o percentual de 1% (um ponto
percentual) sobre o valor da adesão solicitada.
13.2 O prazo para o repasse será de até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal / Faturaemitida
pela Detentora da Ata.
13.3 Caso a empresa não realize o repasse, a Ata será cancelada, e será solicitado ao Município
Aderente que retenha o pagamento da Nota Fiscal / Fatura afim de que seja descontado o valor dorepasse.
13.4 Sabendo-se da natureza do crédito, a destinação dos recursos se dará com atenção à Lei
Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
13.5 Os repasses devidos pela Detentora da Ata de Registro de Preços deverão ser realizados em conta
específica do CISPAR, sob orientação do Departamento de Contabilidade.
13.6 Das adesões dos Municípios Consortes do CISPAR não serão devidas o percentual de Gestãoda
Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes
na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892, de 25.01.2013, na Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993,
respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidaspelo no Edital do
Pregão Presencial nº 09/2021.)
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de
Patos de Minas/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas
testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Patos de Minas/MG, aos __ dias do mês de

de 2021.

CISPAR
Empresa Detentora
Testemunhas:
1.
CPF
2.
CPF
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