
Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 09.0266/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº127/2019/SML/PVH 

LICITAÇÃO COM ITENS PARA:

ITENS:1;2;3;4;5;6;7;8;11;12;13;14;15;16;17;18;21;22;
23;24;25;26;27;28;29;30;31;32  e 33;  EXCLUSIVO  PARA
ME/EPP. VALORES ATÉ R$ 80.000,00. EM ATENDIMENTO A
LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48,
INCISO I.

ITENS:  9  e  19;  AMPLA  CONCORRÊNCIA. DESTINADOS  À
PARTICIPAÇÃO  DOS  INTERESSADOS  QUE  ATENDEM  AOS
REQUISITOS DESTE EDITAL.

ITENS:  10  e  20; COTA  RESERVADA  DE  ATÉ  25%  PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP.

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura
atenta  às  condições/exigências
expressas neste edital e seus anexos,
notadamente quanto ao credenciamento,
formulação das propostas de preços, e
documentos de habilitação, objetivando
uma perfeita participação no certame
licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
p  regoes.sml@gmail.com  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 127/2019/SML/PVH, MENOR PREÇO. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS(TÚNEL LÚDICO, ARMÁRIO EM AÇO,
BALANÇO, GIRA-GIRA, SOFÁ, POLTRONA, MESA, CASINHA DE BONECA…), visando atender
às  necessidades  da Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED, conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos  Anexos I e II
deste  Edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 

VALOR ESTIMADO: R$ 813.203,13 (oitocentos e treze mil duzentos e três reais e
treze centavos).

DATA DE ABERTURA: 04 de outubro de 2019 às 09h30min. (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br   e  www.licitacoes-
e.com.br  .   

Porto Velho – RO, 20 de setembro de 2019 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019/SML/PVH
PROCESSO Nº 09.0266/2019

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro (a) designado pela Portaria nº 003/2019/SML de 04/03/2019, publicado
no Diário Oficial do Município nº 2409 de 04/03/2019, tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei Complementar nº 654, de 06
de março de 2017, publicada no DOM Nº. 5.405, de 06 de março de 2017,  Lei
Federal nº 10.520, de 17.07.2002, Decreto Municipal nº 10.300 de 17.02.2006,
Lei  Complementar  nº  123  de  14  de  dezembro  de  2006  e suas  alterações,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas neste
edital e seus anexos.

1. OBJETO, DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS(TÚNEL LÚDICO, ARMÁRIO EM AÇO,
BALANÇO, GIRA-GIRA, SOFÁ, POLTRONA, MESA, CASINHA DE BONECA…), visando atender
às  necessidades  da Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED, conforme
disposições deste Edital e seus anexos.

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/09/2019 às 16h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/10/2019 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/10/2019 às 09h30min;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 04/10/2019 às 10h30min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO II: Termo de Referência e Preços de Referência;
c) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
d) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
e) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
f) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico  que  promova  a  comunicação  pela  INTERNET,  mediante  condições  de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações – SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
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página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados  ao pregoeiro até  3 (três) dias úteis anteriores a data fixada
para  abertura  da  Sessão  Pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para  recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  “Acesso  Identificado”,  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.6.1. PARA OS ITENS DA COTA PRINCIPAL, os licitantes enquadrados na condição
de  ME/EPP  E  EQUIPARADAS,  que  pretender  utilizar-se  das  prerrogativas
asseguradas  pela  Lei  Complementar  nº  123/06,  deverão  assinalar  em  campo
próprio do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei mencionada.

2.6.2.  A  ausência da informação  prevista  no  item  anterior não impedirá  a
participação da ME/EPP E EQUIPARADAS na COTA PRINCIPAL do processo licitatório
porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas
prerrogativas.

2.7.  PARA  OS  ITENS  DA  COTA  RESERVADA,  os  licitantes  deverão  declarar  no
sistema do Pregão Eletrônico a condição de ME/EPP E EQUIPARADAS como condição
para o exercício dos benefícios supracitados. 

2.8.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.9. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.11. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a Sessão Pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de  negócios  diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo
sistema ou de sua desconexão.

3. DESPESA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO
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3.1.As despesas decorrentes da Aquisição, objeto deste Edital, correrá por
conta  dos  recursos  específicos  consignados  no  orçamento  da  Prefeitura  do
Município de Porto Velho, assim detalhado: 

PROJETO/ATIVIDADE: 09.01.12.122.313.2.709
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52
FONTE DE RECURSO: 30.08

3.1.1.  O valor estimado para contratação:  R$  813.203,13 (oitocentos e treze
mil duzentos e três reais e treze centavos).

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3. Para os itens previamente definidos neste edital, reserva-se cota de até
25% (vinte e cinco por cento) para participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO  PORTE  OU  EQUIPARADAS  a  ME  e  EPP,  bem  como  resta  reservada  cota
principal para AMPLA CONCORRÊNCIA, conforme quantidade e valores indicados no
Anexo II do Edital – Quadro Estimativo de Preços, em cumprimento ao art. 48,
inciso III, da lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, desde que se
enquadrem nas disposições estabelecidas nesta seção.

4.4. Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a) tenha sido declarada impedida de licitar e contratar com o Município de
Porto Velho, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002,
desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no
SICAF,  conforme  o  caso,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição.

b) estejam, nos termos do art. 87, III da Lei 8.666/93, cumprindo penalidade
de  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicada por órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal,  desde  que  o  Ato  tenha  sido  publicado  na  imprensa  oficial  ou
registrado no SICAF, conforme o caso;

c) sejam, nos termos do art. 87 IV, da Lei 8.666/93, declaradas inidôneas para
fins de participação em licitação ou contratação com a Administração Pública
Direta  ou  Indireta,  nas  esferas  Federal,  Estadual  ou  Municipal  enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos
da legislação aplicável,  desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa
oficial ou registrado no SICAF, conforme o caso;
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d) se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

e) Estejam reunidas em consórcio qualquer que seja sua forma de constituição e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

f) estrangeiras que não funcionem no País;

g) empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.5.  Por  se  tratar  de produtos comuns,  no  mercado,  não  será  admitido  a
participação de empresas, na condição de consórcios. 

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Do envio eletrônico da proposta:

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a  1.6 deste
edital.

5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu  nome  no  sistema  eletrônico,  assumindo  como  firmes  e  verdadeiras  suas
propostas e lances.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassi-
ficação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da entrega dos materiais, objeto deste edital, tais como
transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e outras
despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obrigações
decorrentes do presente Pregão;

5.1.7.  Informações como: Marca, modelo/referência deverão constar do campo
próprio do sistema, devendo, quando forem solicitadas neste instrumento convo-
catório, outras informações julgadas necessárias e pertinentes a serem presta-
das no campo “Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema ele-
trônico e na proposta escrita.

5.1.8. A ausência de Marca, modelo/referência no campo próprio do sistema não
impedirá a licitante de participar da etapa de lances. Porém, tais informações
deverão constar da proposta escrita reajustada e enviada, via e-mail, no prazo
que será estabelecido e informado pelo Pregoeiro (a), em campo próprio do sis-
tema, após a fase de lances. 
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5.1.9. Após abertura das propostas, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.2. ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura  da  sessão  pública  deste  Pregão,  conduzida  pelo  Pregoeiro,
ocorrerá  na  data  e  na  hora  indicada  no  preâmbulo  deste  edital,  no  sítio
www.licitacoes-e.com.br.

5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá  período  de  tempo  de,  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.

5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes.

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. A empresa arrematante deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas)horas,
contadas da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, os documen-
tos exigidos neste edital para fins de habilitação e proposta de preços ade-
quada ao lance final ou valor negociado, quando houver, por meio eletrônico
(e-mail: prego  e  s.sml@gmail.com  ).

6.2. O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a), poderá ser prorrogado por so-
licitação escrita e justificada do licitante, enviada ao e-mail acima, desde
que solicitado antes de findo o prazo estabelecido no item 6.1 e formalmente
aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, de acordo com as especificações técnicas do objeto ofertado constan-
tes nos Anexos I e II deste Edital, sob pena de responsabilização administra-
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tiva (advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);
 
6.4. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado em
1  (uma)  via,  redigida  em  língua  portuguesa  (salvo  quanto  as  expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou
procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além
de conter as seguintes informações:

I. Razão  social,  CNPJ/MF,  endereço  completo,  CEP,  e-mail  e  telefone do
licitante, bem como conta – corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total, em Real, utilizando-se apenas duas casas
decimais após a vírgula,  expressos em algarismos arábicos, de forma clara e
precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de
preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um re-
sultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de divergência entre
um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de apuração do real
valor da proposta;

6.5.  O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a  90 (noventa)
dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.6. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.7.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.8.  Apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, catálogos, folhetos,  im-
pressos e/ou outros documentos referentes aos produtos licitados, enviando-os
em tempo hábil, escaneados para o e-mail pregoes.sml@gmail.com, a fim de pro-
porcionar ao Pregoeiro, maiores condições de aferição da qualidade e aceitabi-
lidade do bem ofertado.

6.9. No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto des-
critas no licitações-e e o disposto neste Edital e seus anexos (Especificações
Técnicas), o licitante deverá obedecer às exigências editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS

7.1.  Declaração  de  Elaboração  Independente  de  Proposta  (Anexo  III  deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o item,
sob pena de desclassificação.

8.1.1. Os preços unitários e totais do ITEM referidos no item 8.1, deverão,
evidentemente, estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;
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8.1.2. PARA COTA RESERVADA, não havendo vencedor, deverá o Pregoeiro adjudicar
ao  vencedor  da  cota  principal ou,  diante  de  sua  recusa,  aos  licitantes
remanescentes, de forma sucessiva, desde que pratique o preço do primeiro
colocado  da  cota  principal,  nos  termos  do  art.  8º,  §  2º  do  Decreto  nº
8.538/2015, observado ainda o item seguinte:

8.1.3. Se a mesma empresa vencer a COTA RESERVADA e a COTA PRINCIPAL, a con-
tratação de ambas as cotas ocorrerá pelo de menor valor. 

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I. Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II.  Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III. Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus  preços  unitários  e  total superiores  aos  preços  atestados  pela
Administração como sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2. A proposta  ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para
habilitação ou documentos desatualizados no SICAF, deverão ser escaneados dos
originais,  estar  assinados,  rubricados,  quando  enviados  via  correio
eletrônico.

8.3.3. Se a documentação exigida não estiver completa e correta; ou contrariar
qualquer  dispositivo  deste  Edital  e  seus  anexos;  ou  descumprir  o prazo
estabelecido, o Pregoeiro (a) considerará a proponente DESCLASSIFICADA.

8.3.4.  Quando  houver  desclassificação/inabilitação  da  primeira  colocada,  a
proposta de preços e documentos exigidos para habilitação da próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação.

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
– SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada, para a Superintendência Municipal de Licitações –
SML, situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-
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022; Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face externa os seguintes
dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº127/2019
PROCESSO Nº 09.0266/2019
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA.

8.4. Se a proposta não for aceitável e o Licitante recursar-se à negociação
dos  valores  iniciais,  quando  estes  estiverem  acima  do  estimado  pela
Administração, conforme limites estabelecidos neste Edital e seus Anexos, o
Pregoeiro examinará a Proposta subsequente e, assim sucessivamente, observada
a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do ITEM para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante  despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP,
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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9.4. As disposições contidas neste item 9 aplicam-se apenas às microempresas
ou empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para os itens de AMPLA
CONCORRÊNCIA.

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.

10. HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

10.1.1. O Pregoeiro ou Equipe de Apoio, poderá efetuar consulta “on line” no
Sistema  de  Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  em  relação  à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação
econômico-financeira da licitante.

10.1.2. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.3.  Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo  SICAF ou SISCAF
encontrar-se  desatualizado  ou  com  a  validade  expirada,  fica  assegurado  ao
licitante, encaminhar a documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.4. DECLARAÇÕES:

10.1.4.1.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.5. O Proponente vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações  constantes  dos  subitens  10.1.4.1,  10.1.4.2  e  10.1.4.3 deste
Edital, os seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo  no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1º de maio de 1943;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1.Apresentação de atestados de capacidade técnica, exclusivamente em nome
do licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem o fornecimento de materiais compatíveis com o objeto a ser licitado.

10.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e  endereço  da
emitente, o nome completo do signatário, estando as informações ali contidas
sujeitas a verificação de sua veracidade por parte da Administração, conforme
disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes,  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  Financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e
apresentados  na  forma  da  Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais
documentos  terão  que  obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a
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assinatura do administrador da firma e do contabilista, devidamente registrado
no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;

10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital;

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital – ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos;

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrada ou autenticada e no prazo da
Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil
Brasileiro;

10.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do  Índice de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (= ou > 1), calculados de
acordo com a aplicação das fórmulas;

10.5.7.  A  Empresa  Licitante  que  apresentar  resultado  menor  a  1  (um),  em
qualquer  dos  índices  constantes  do  subitem 10.5.6 deste  Edital,  deverá
comprovar capital social registrado ou património líquido mínimo de 5% (cinco
por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do
artigo 31, da Lei 8.666/93.

10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens abaixo:

10.5.8.1. Caso  a  empresa  esteja  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,
deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão  emitida  pela  instância  judicial  competente,  que  ateste  que  a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento
licitatório nos termos da Lei 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos termos do
art.  58  da  Lei  nº  11.101/05,  em  caso  de  recuperação  judicial;  ou  da
homologação  judicial  do  plano  de  recuperação,  no  caso  de  recuperação
extrajudicial.

10.5.8.2. Os  licitantes  que  se  encontrarem  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  para  habilitação
econômico-financeira exigidos neste Edital, sob pena de inabilitação.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  ITEM (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.

10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  enquanto durar o termo de
adesão correspondente;

10.6.3.1.  Em relação à Habilitação Econômico-Financeira  (10.5.1 a 10.5.7),
ainda que a informação conste do SICAF e a licitante não apresente o Balanço
Patrimonial, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio realizará consulta para emissão do
Balanço Patrimonial disponibilizado no sistema. 
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10.6.4.  A  documentação deverá ser  apresentada  em  original  ou por meio  de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I.  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em  nome  desta,  exceto  aqueles  que  pela  própria  natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante;

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.6.7.  Todos  os  documentos  de  habilitação  emitidos  em  língua  estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9.  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao  momento  em  que  o  proponente  for  declarada  vencedora  do  certame,
prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração,  para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
(de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações).

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação deste ato
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convocatório  do Pregão,  na  forma  eletrônica,  via  e-mail  para  o  endereço:
pregoes.sml@gmail.com. 

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes. 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es).

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de  03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente. 

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  As impugnações, recursos administrativos e contrarrazões de recursos
tratados  neste  Edital  deverão  ser  encaminhados  ao  Pregoeiro(a)  da
Superintendência  Municipal  de  Licitações  responsável  pela  condução  do
processo, o qual deverá receber, analisar e decidi-los, no âmbito de suas
competências.

11.5.1. Os instrumentos de que tratam este subitem (impugnações, recursos ou
contrarrazões)  deverão  ser  remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos em lei e neste edital e
ainda,  observando-se em todo caso o horário de expediente deste Órgão, ou
seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h às 14h, sob pena de não ser
conhecido em razão de intempestividade.

11.5.2.  No  caso  de  haver  interposição  de  recursos  administrativos  neste
Pregão,  quando  o(a)  Pregoeiro(a)  mantiver  sua  Decisão  após  o  julgamento,
deverá  submetê-la  à  Autoridade  Competente  para  o  Julgamento  e  Decisão
Hierárquica.

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br.

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 
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12.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

12.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.

13. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

13.1. Os  mobiliários  e  equipamentos  decorrentes  deste  edital,  serão
instrumentalizados por meio de Nota de Empenho/instrumento equivalente, que
terá  força  obrigacional  e  vinculará  a  licitante  à  sua  proposta,  a  este
instrumento, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas.

13.2. Após  a  homologação  do  procedimento  em  favor  da(s)  licitante(s),  a
Administração convocará o vencedor para retirar a Nota Empenho respectiva, no
prazo e forma estabelecidos.

13.3. Conforme autoriza o Art. 23, §3º do Decreto Municipal n. 10.300, de
17.02.2006,  quando  o  Licitante  vencedor,  injustificadamente,  recusar-se  a
retirar a nota de empenho, a Administração poderá convocar o(s) licitante(s)
remanescente(s), respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados
os  requisitos  habilitatórios  e  feita  a  negociação,  assumir  a  obrigação
decorrente  do  fornecimento  deste  Termo,  sem  prejuízo  das  sanções
administrativas previstas neste instrumento e das demais cominações legais
contra o licitante faltoso.

13.4. Face ao exposto nos subitens acima não haverá prorrogação contratual nem
reajuste  de  preços,  os  quais  serão  fixos  e  irreajustáveis  para  todos  os
efeitos.

14. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E GARANTIA 

14.1. Conforme descritas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Conforme descritas no Termo de Referência, Anexo II deste Edital.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no Termo
de Referência, Anexo II deste Edital.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas
ou infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maior, devidamente justificado e comprovado, aplicar-se-ão as seguintes pena-
lidades, conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de
outras  sanções  pertinentes  à  espécie  (prescritas  pelas  Leis  Federais  n.
8.666/93 e 10.520/02 e demais normas cogentes).

17.1.1.  Conforme  advertências  e  multas  constantes  no  Termo  de  Referência,
Anexo II deste Edital.
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18. DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006.

18.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

18.3. Não  havendo  expediente  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 mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário.
 
18.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações – SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min.

18.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.

18.6. A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação.

18.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito.

18.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei.

18.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital. 

19. FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  futuro  contrato  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 20 de setembro de 2019

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)
PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2019/SML
PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa:

Endereço Completo com CEP: 

Banco:____________ Agência:______________ Conta-Corrente: ____________

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)
PRAZO PARA ENTREGA: __________ DIAS 
(MÁXIMO 30 DIAS), contados do recebimento
da Nota de Empenho.

Local de Entrega: Conforme Termo de Referência, anexo II do Edital.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS(TÚNEL LÚDICO, ARMÁRIO EM AÇO, BALANÇO, GIRA-GIRA,
SOFÁ, POLTRONA, MESA, CASINHA DE BONECA…),visando atender à Secretaria Municipal de Educação – SEMED,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo II deste Edital;

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA
VALOR

UNITÁRIO
R$

VALOR
TOTAL 
R$

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

1
TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO – Túnel
em curva semi-circulos em polieti-
leno rotomoldado com 7 suportes de
apoio  de  cada  lado,  4  segmentos
curvos com furos para visualização
interna e com possibilidade de ex-
pansão, 5 conectores, 2 estruturas
curvas  iguais  que  funcionam  como
entrada e saída, com adornos esti-
lizados. Faixa etária: a partir de
1 ano Medidas: Altura 1,00m, Largu-
ra 0,88m, Comprimento 2,23m Túnel
lúdico para crianças  a partir de
três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:
Largura: 870 mm; Altura mínima: 870
mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerân-
cia: ±10% (dez por cento). CARACTE-
RÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.  Peças
multicoloridas.  Não  tóxico.  Túnel
em estrutura curva. Mínimo de três
módulos  auto  encaixáveis  vazados
para  visualização  interna  e  com
possibilidades  de  expansão.  Duas
estruturas  curvas  que  funcionam
como entrada e saída. Polietileno
pelo processo de rotomoldagem, com-
posto  com  aditivo  antiestático  e
aditivo anti-UV que protejam contra
raios solares e desbotamento provo-
cado pelo tempo (sol e/ou chuva),

UND 8
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garantindo a cor e a resistência do
produto. O túnel deverá apresentar
diversos formatos. Os produtos de-
verão ter as laterais arredondadas
em  seu  acabamento.  Os  parafusos
utilizados para encaixe dos módulos
devem  ser  fixos  para  que  não  se
soltem facilmente, visando seguran-
ça dos usuários. Os materiais uti-
lizados no processo de fabricação
dos produtos deverão possibilitar a
reciclagem após o término da vida
útil. GARANTIA: Mínima de um ano a
partir da data de entrega, contra
defeitos de fabricação e pigmenta-
ção/coloração de peças.

2

ARMÁRIO ALTO EM  AÇO - Descrição:
Fornecimento e montagem de armário
Alto em Aço, todo em chapa 24, com
02  portas  de  abrir  com  reforços
internos  tipo  ômega  e  puxadores
estampados  nas  portas  no  sentido
vertical,  com  acabamento  em  PVC,
contendo 04 prateleiras, sendo 01
fixa e 03 com regulagem de altura
do tipo cremalheira, com fechadura
cilíndrica e pintura eletrostática
a  pó.  Dimensões:  Altura:198cm,
Largura:90cm,  Profundidade:  40cm.
Todas as unidades deverão obter o
Selo Identificador de Controle de
Qualidade  do  fabricante  e  a
garantia  contra  defeitos  de
fabricação de dois anos. Deve ser
rejeitado,  lotes  que  apresentarem
desconformidades  ou  defeitos  de
fabricação.  Poderão ser aprovadas
variações nas especificações, para
adequação  aos  padrões  de  cada
fabricante,  desde  que  configure
melhoria de qualidade em relação às
especificações originais. 

UND 14

3 ARMÁRIO  ROUPEIRO  EM  AÇO  COM  12
PORTAS - Descrição: Roupeiro em aço
na cor cristal, confeccionados em
chapa  de  aço  “22”  (0,75mm),
constituído  por  12  portas.  As
portas  devem  possuir  venezianas
para  arejamento  e  possuir  pitão
para  cadeado;  Não  será  aceito
ondulações, ressaltos, rebarbas ou
imperfeições  no  acabamento  dos
roupeiros;  Devem  ser  tratados
contra  oxidação  com  fosfato  de
zinco e pintados com tinta especial
na  cor  platina  com  secagem  em
estufa;  Após  o  processo  acima
descrito o produto deve seguir para
uma estufa de alta temperatura para
receber  a  pintura  pelo  processo
eletrostático  de  pintura  a  pó,
consolidando  a  superfície  do
produto com 50 micra de espessura
de  tinta,  no  mínimo.  Possuir
dobradiças  internas  para  evitar
arrombamentos com abertura de 135°,
pés  removíveis  com  sapatas
plásticas  niveladoras  Ø3/8”.
Dimensões:  Altura:  1945  mm,
Largura: 900 mm, Profundidade: 400
mm.  RECOMENDAÇÕES: Para fabricação

UND 22
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é  indispensável  seguir  projeto
executivo,  detalhamentos  e
especificações técnicas.  Todas as
partes metálicas devem ser unidas
entre  si  por  meio  de  solda,
configurando  uma  estrutura  única,
devendo  receber  tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas,
respingos  de  solda,  esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos. 

4 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA
PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - Balanço
quatro lugares (lado a lado) para
crianças a partir de três anos. DI-
MENSÕES  E  TOLERÂNCIAS:  Largura:
1800 mm; Altura  mínima: 2200 mm;
Comprimento:  4400  mm;  Tolerância:
±10% (dez por cento). CARACTERÍSTI-
CAS: Selo do INMETRO. Peças multi-
coloridas.  Não  tóxico.  Estrutura
principal em aço carbono com tra-
vessão superior em aço de 2,5”x3mm.
Coluna a cada  dois assentos, que
separe e dê sustentação; o espaço
de circulação entre os assentos e a
coluna devem respeitar os requisi-
tos  de  segurança  estabelecidos
pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé
central em aço de 2”x 2,65mm. Cor-
rente de sustentação em aço galva-
nizado de espessura 5mm ou susten-
tação em corda trançada de Poliés-
ter resistente, com no mínimo, 8mm
de diâmetro. Para o caso de corren-
tes de sustentação em aço, deverá
ser utilizado o sistema de movimen-
tação/articulação  em  parafusos  de
aço com diâmetro de ½”, com movi-
mentação sobre rolamentos de esfera
blindados  acondicionados  em  bucha
metálica que permita substituição.
Para o caso de utilização de cordas
trançadas em poliéster, a fixação
deverá  ser  executada  através  de
ganchos ou sistema similar que im-
peça o desgaste as cordas, devido
ao atrito. Parafusos de fixação a
base do tipo parabolt em aço galva-
nizado, medindo ⅜”x3”. Cadeira de
balanço em aço carbono com tubo de
1" com parede de 2mm, com encosto
sem emendas entre o assento e o en-
costo ou em polietileno rotomoldado
(composto com aditivo antiestático
e aditivo anti-UV que protejam con-
tra  raios  solares  e  desbotamento
provocado pelo tempo (sol e/ou chu-
va), garantindo a cor e a resistên-
cia do produto) com barra de segu-
rança móvel e assento com encosto.
Flange com quatro furos em cada pé
de sustentação para permitir a fi-
xação do equipamento através de pa-
rafusos  sob  base  de  concreto.  A
pintura deverá ser eletrostática em
pó, em tinta poliéster, com espes-
sura mínima de 70 micrômetros. Os
produtos deverão ser montados/sol-
dados através de processo MIG/TIG,
proporcionando acabamento livre de
arestas, rebarbas e saliências. To-
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dos os tubos utilizados na fabrica-
ção dos produtos  deverão ter seu
topo  fechado  com  tampa  metálica
soldada, sendo proibido  o uso de
ponteiras plásticas para este aca-
bamento. A superfície metálica do
balanço  deverá  receber  tratamento
anti-corrosão  através  do  processo
de  fosfatização.  Os  parafusos  de
fixação à base do tipo parabolt de-
verão acompanhar os produtos. GA-
RANTIA: Mínima de um ano a partir
da data de entrega, contra defeitos
de fabricação e pigmentação/colora-
ção de peças.

5

GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILE-
NO para até 4 crianças. Faixa etá-
ria: a partir de 2 anos. Medidas:
Altura 0,70m, Largura 0,91m, Com-
primento 0,91m. Gira-gira (carros-
sel) três lugares para crianças a
partir de três  anos. DIMENSÕES E
TOLERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Al-
tura  mínima:  495  mm;  Tolerância:
±10% (dez por cento). CARACTERÍSTI-
CAS: Selo do INMETRO. Peças multi-
coloridas. Não tóxico. Peça compos-
ta por três partes: base, assentos
e volante. Base com textura anti-
derrapante - as distâncias entre a
base e os assentos e entre a base e
o solo deverão acompanhar a norma
vigente. Volante central fixo. Eixo
metálico central - o eixo e o vo-
lante deverão girar facilmente e de
maneira  segura  para  os  usuários.
Três assentos anatômicos e antider-
rapantes. Apoio para os pés. Produ-
to deverá ser fabricado em polieti-
leno pelo processo de rotomoldagem,
composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra
raios solares e desbotamento provo-
cado pelo tempo (sol e/ou chuva),
garantindo a cor e a resistência do
produto. Os produtos deverão ter as
laterais arredondadas em seu acaba-
mento. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos
deverão  possibilitar  a  reciclagem
após o término da vida útil. GARAN-
TIA: Mínima de um ano a partir da
data de entrega, contra defeitos de
fabricação e pigmentação/coloração
de peças.

UND 8

6 SOFÁ DOIS LUGARES - DESCRIÇÃO: Sofá
de dois lugares em material lavável
e pés em alumínio. DIMENSÕES E TO-
LERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50
mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm;
Altura: 730 mm +/- 30 mm. CARACTE-
RÍSTICAS: Revestimento superior em
laminado de PVC com reforço em man-
ta (Korino) CV 20;  Acabamento in-
ferior em Tela de Ráfia; Estrutura:
- Madeira de pinus e eucalipto pro-
veniente  de  reflorestamento  com
imunização contra mofo,cupim e mi-
croorganismos.   -  Sustentação  do
assento  e  encosto  com  cintas
elásticas  de  alta  resistência.  -
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Travamento da estrutura com grampos
fixados com grampeadores pneumáti-
cos. Espumas de poliuretano:  - As-
sento: Densidade D-23  dobradiças
internas não visíveis na parte ex-
terior do móvel em chapa de aço la-
minado a frio - chapa 14 (1,9 mm)
com no mínimo 75 mm de altura -
três unidades por porta. Maçaneta e
canopla inteiramente metálicas, com
travamento sistema cremona. Fecha-
dura de tambor cilíndrico embutida
na maçaneta com no mínimo de 4 pi-
nos. Chaves em duplicata presas às
maçanetas  correspondentes.  Porta-
etiquetas estampado ou sobreposto,
sendo este último exclusivamente de
liga metálica não ferrosa cromado.
Pintura  em  tinta  em  pó  hibrida
epóxi/  poliéster,  eletrostática
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros
na cor cinza. GARANTIA: Mínima de
três anos a partir da data de en-
trega, contra defeitos de fabrica-
ção e oxidação. 

7 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - Des-
crição: Poltrona individual estofa-
da, revestida em couro sintético,
dotada  de  apóia-braços.  Caracte-
rísticas de estabilidade, resistên-
cia  e  durabilidade,  conforme  NBR
15164:2004 / Móveis estofados - So-
fás.  Dimensões:  Profundidade  útil
do assento: 450mm +/- 20mm, Largura
útil do assento: 470 +/- 20mm, Al-
tura (h) da superfície do assento:
420 +/- 10mm, Extensão vertical (h)
do encosto: mínimo de 500mm, Largu-
ra útil do encosto: 470 +/- 20mm,
Inclinação da superfície do assento
(em relação à horizontal): entre -
2º a -7º, Ângulo do encosto (em re-
lação ao plano  do assento): 100º
+/-10º,  Altura do apoio de braços
(em relação ao  assento): 220 +/-
20mm, Largura mínima  do apoio de
braços: 80mm Obs.: Nos casos em que
o encosto da cadeira possua ângulo
menor que 60º em relação à horizon-
tal  (medição  realizada  conforme
item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o
comprimento mínimo do encosto deve
ser de 400  mm (medição realizada
conforme  item  6.9.3  da  ABNT  NBR
15991-2). Características: Cadeira
dobrável, com estrutura tubular de
seção circular em aço carbono;  As-
sento e encosto acolchoados com es-
puma revestida de lona vinílica la-
minada com tecido; Braços ou dispo-
sitivo para proteção lateral; Ban-
deja em (PP) polipropileno injeta-
do, na cor BRANCA, removível ou ar-
ticulada;   Apoio  para  os  pés  em
(PP) polipropileno injetado, remo-
vível ou articulado; Sapatas anti-
derrapantes. A cadeira pode alter-
nativamente ser dotada de dois ro-
dízios,  desde  que  estes  possuam
freios;  Cinto  tipo  suspensório;
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Pintura dos elementos metálicos em
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliés-
ter, eletrostática, brilhante, po-
limerizada  em  estufa,  espessura
mínima  de  40  micrometros  na  cor
CINZA. RECOMENDAÇÕES:   Os materi-
ais e superfícies das partes aces-
síveis devem atender aos requisitos
da ABNT NBR 300-3;  Bordas expostas
e partes salientes devem ser arre-
dondadas ou chanfradas e isentas de
rebarbas e arestas vivas, conforme
ABNT NBR 300-1;  Nas partes metáli-
cas  deve  ser  aplicado  tratamento
antiferruginoso que assegure resis-
tência à corrosão em câmara de né-
voa  salina de no mínimo 300 horas;
Soldas  devem  possuir  superfície
lisa  e  homogênea,   não  devendo
apresentar pontos cortantes, super-
fícies ásperas ou escórias.   Todos
os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro da união;
Todas as extremidades de perfis tu-
bulares devem ser tamponadas. Di-
mensões: Comprimento: 185cm; Largu-
ra: 65cm; Espessura: 05cm. Caracte-
rísticas: Revestimento em material
têxtil  plastificado,  “atóxico”,
ref. “CORINO”, na  cor AZUL REAL,
impermeável, com acabamento em cos-
tura simples e acabamento em cadar-
ço impermeável; Espuma com densida-
de nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT
NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabri-
cação  é  Indispensável  atender  às
especificações técnicas específicas
para cada material.

8 MESA DE REUNIÃO - Com tampo retan-
gular ou oval em MDF revestido de
laminado melamínico, montada sobre
dois pés. Tampo retangular: 2000 x
950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm
+/- 5 mm; Para acomodação de pesso-
as  em  cadeira  de  rodas  (PCR)  e
atendimento às exigências da ABNT
NBR 9050 a mesa deve possuir altura
livre sob o tampo: mínima de 730
mm; Espessura do tampo: 25 mm +/-
0,6 mm; Tolerâncias para camada de
tinta: mínimo 40 micrometros /máxi-
mo 100 micrometros. Tampo em MDF,
com espessura de 25 mm, revestido
na face inferior com laminado mela-
mínico de baixa pressão (BP), e na
face  superior  com  laminado  mela-
mínico de alta pressão, de 0,8 mm
de espessura, cor cinza ou branco,
acabamento texturizado. Bordos en-
cabeçados com perfil extrudado ma-
ciço de 180º, na cor cinza ou bran-
co, com a mesma tonalidade do lami-
nado do tampo, admitindo-se peque-
nas variações decorrentes das ca-
racterísticas  de  cada  material
(brilho,  textura).  O  perfil  deve
ser encaixado e fixado com adesivo
ao  tampo,  e  ser  nivelado  com  as
suas superfícies. Estrutura consti-
tuída de: Estrutura em aço carbono
com dois pés, com trava em MDF en-
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tre os mesmos. Fixação do tampo à
estrutura através de parafusos de
rosca com buchas metálicas. Sapatas
reguláveis em nylon ou polipropile-
no injetado. Terminações de tubos
em plástico injetado, na cor cinza
ou preta, fixadas através de encai-
xe. Estas não devem poder ser reti-
radas sem o uso de ferramentas. Pe-
ças injetadas não devem apresentar
rebarbas, falhas de injeção ou par-
tes cortantes. Acabamento das par-
tes  metálicas  em  pintura  em  pó,
brilhante, na cor cinza ou preta.
Todos os encontros de tubos ou uni-
ões de partes metálicas devem rece-
ber  solda  em  toda  a  extensão  da
união.

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

9

CASINHA DE BONECAS - Casa de bone-
cas em Polietileno: Portas, telha e
janelas  de  plástico.  Casinha  com
textura simulando alvenaria e es-
quadrias, que lembra um chalé. Uso
para crianças acima de 2 anos. Me-
didas: Altura 128 cm, Largura 123
cm, Comprimento 122 cm. Casinha de
boneca para crianças  a partir de
três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:
Largura:  1310  mm;  Altura  mínima:
1287 mm; Comprimento: 1610 mm; To-
lerância: ±10% (dez por cento). CA-
RACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Pe-
ças multicoloridas. Não tóxico. Ca-
sinha multicolorida deverá acompa-
nhar,  no  mínimo,  5  (cinco)  dos
itens a seguir: janelas de correr,
janela colonial, porta vai e vem,
tábua de passar com ferro, telefo-
ne, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo
na janela (apoio para os braços). O
produto deverá ser fabricado em po-
lietileno pelo processo de rotomol-
dagem, composto com aditivo anties-
tático e aditivo anti-UV que prote-
jam contra raios solares 100 e des-
botamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e re-
sistência do produto. Os produtos
deverão ter as laterais arredonda-
das em seu acabamento. Os parafusos
utilizados no produto devem ser fi-
xados para que não se soltem facil-
mente, visando à segurança do usuá-
rio.  Os  materiais  utilizados  no
processo de fabricação dos produtos
deverão  possibilitar  a  reciclagem
após o término da vida útil. GARAN-
TIA: Mínima de um ano a partir da
data de entrega, contra defeitos de
fabricação e pigmentação/coloração
de peças.

UND 6

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

10
CASINHA DE BONECAS - Casa de bone-
cas em Polietileno: Portas, telha e
janelas  de  plástico.  Casinha  com
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textura simulando alvenaria e es-
quadrias, que lembra um chalé. Uso
para crianças acima de 2 anos. Me-
didas: Altura 128 cm, Largura 123
cm, Comprimento 122 cm. Casinha de
boneca para crianças  a partir de
três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:
Largura:  1310  mm;  Altura  mínima:
1287 mm; Comprimento: 1610 mm; To-
lerância: ±10% (dez por cento). CA-
RACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Pe-
ças multicoloridas. Não tóxico. Ca-
sinha multicolorida deverá acompa-
nhar,  no  mínimo,  5  (cinco)  dos
itens a seguir: janelas de correr,
janela colonial, porta vai e vem,
tábua de passar com ferro, telefo-
ne, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo
na janela (apoio para os braços). O
produto deverá ser fabricado em po-
lietileno pelo processo de rotomol-
dagem, composto com aditivo anties-
tático e aditivo anti-UV que prote-
jam contra raios solares 100 e des-
botamento provocado pelo tempo (sol
e/ou chuva), garantindo a cor e re-
sistência do produto. Os produtos
deverão ter as laterais arredonda-
das em seu acabamento. Os parafusos
utilizados no produto devem ser fi-
xados para que não se soltem facil-
mente, visando à segurança do usuá-
rio.  Os  materiais  utilizados  no
processo de fabricação dos produtos
deverão  possibilitar  a  reciclagem
após o término da vida útil. GARAN-
TIA: Mínima de um ano a partir da
data de entrega, contra defeitos de
fabricação e pigmentação/coloração
de peças.

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

11

LIXEIRA  50L  COM  PEDAL  E  TAMPA -
DIMENSÕES  E  CAPACIDADE:  Altura
máxima: 720 mm; Largura máxima: 450
mm;  Profundidade  máxima:  450  mm;
Capacidade:  50l.  CARACTERÍSTICAS:
Corpo  e  tampa  em  polietileno  de
alta  densidade,  100%  virgem  e
tecnicamente  aditivado  para
oferecer  alta  resistência  ao
impacto  e  a  tração.  Aditivação
extra com antioxidante  e anti UV
para os níveis de proteção classe 8
UV  –  8,0  que  evita  o  produto
desbotar, ressecar ou rachar. Com
pedal  e  estrutura  para
abertura/fechamento  da  tampa,
fabricado  plástico  ou  aço  com
tratamento anticorrosão ou pintura
eletrostática. Superfícies internas
polidas  e  cantos  arredondados.
Passível  de  ser  reciclado
mecanicamente ao fim  de sua vida
útil.  GARANTIA: Mínima de um ano a
partir da data da entrega, contra
defeitos de fabricação. 

UND 36

12
ESCORREGADOR  EM  POLIETILENO  -
Escorregador  em  polietileno
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rotomoldado  com  4  degraus
antiderrapantes.  Base  larga  para
maior segurança. Sistema de encaixe
para caixa de areia. Faixa etária:
2 a 10 anos. Medidas: Altura 1,29m,
Largura  0,82m,  Comprimento  1,78m.
Escorregador para crianças de um a
três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:
Largura: 540 mm; Altura mínima: 930
mm;  Comprimento:  1470  mm;
Tolerância: ±10% (dez por cento).
CARACTERÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.
Peças  multicoloridas.  Não  tóxico.
Rampa  contínua  ou  com  ondulações
com uma escada de degraus, que deve
obedecer à inclinação estabelecida
em norma vigente. Fixação da rampa
à  escada  através  de  barras  de
polietileno  laterais  ou  central;
Corrimão  incorporado  à  própria
escada.  Topo  da  escada  com  duas
laterais altas para dar segurança.
Produto  deverá  ser  fabricado  em
polietileno  pelo  processo  de
rotomoldagem, composto com aditivos
anti-estático e aditivo anti-UV que
protejam  contra  raios  solares  e
desbotamento  provocado  pelo  tempo
(sol e/ou chuva), garantindo a cor
e  a  resistência  do  produto.  O
acabamento do corrimão deverá ter
as laterais arredondadas no topo da
escada. Os materiais utilizados no
processo de fabricação dos produtos
deverão  possibilitar  a  reciclagem
após  o  término  da  vida  útil.
GARANTIA: Mínima de um ano a partir
da data de entrega, contra defeitos
de  fabricação  e
pigmentação/coloração de peças.

13 GANGORRA EM POLIETILENO - 3 LUGARES
- Gangorra em forma de dinossauro.
Indicado  para  1,  2  até  3  anos
brincarem  juntas.  Material:
Polietileno  Rotomoldado.  Faixa
etária:  a  partir  de  4  anos.
Medidas:  Altura  0,59m,  Largura
0,41m, Comprimento 1,54m. Gangorra
dupla para crianças de um a quatro
anos.  DIMENSÕES  E  TOLERÂNCIAS:
Largura: 400 mm;  Altura: 470 mm;
Comprimento:  1110  mm;  Tolerância:
±10%  (dez  por  cento).
CARACTERÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.
Peças  multicoloridas.  Não  tóxico.
Gangorra  em  monobloco  para  duas
crianças. Manoplas duplas e fixas
que  ofereçam  segurança  para  as
crianças, evitando acidentes. Base
antiderrapante para apoio dos pés.
Assento anatômico e antiderrapante
com ressaltos nas extremidades para
reduzir  a  possibilidade  de  a
criança  cair  para  trás.  Produto
deverá ser fabricado em polietileno
pelo  processo  de  rotomoldagem,
composto com aditivo antiestático e
aditivo anti-UV que protejam contra
raios  solares  e  desbotamento
provocado  pelo  tempo  (sol  e/ou
chuva),  garantindo  a  cor  e  a
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resistência do produto. Os produtos
deverão  ter  as  laterais
arredondadas em seu acabamento. Os
materiais utilizados no processo de
fabricação  dos  produtos  deverão
possibilitar  a  reciclagem  após  o
término  da  vida  útil.  GARANTIA:
Mínima de um ano a partir da data
de  entrega,  contra  defeitos  de
fabricação e pigmentação/coloração
de peças.

14

CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E 
ALTURA REGULÁVEL – Descrição: 
Cadeiras giratória com braços, 
espaldar médio, assento e encosto 
em compensado multilaminado 
anatômico, espuma de poliuretano 
injetada em densidade de 40 a 50kg/
m³, com apoio dorso lombar, com 
capa de polipropileno anti-alérgico
em alta resistência a propagação de
rasgos além de baixa deformação. 
Solidez à luz classe 5, pilling 
padrão  5, peso 280/290g/m, 
mecanismo relax com bloqueio e 
regulagem permanente-gás, base em 
aço com 5 hastes, pintura em epóxi 
pó na cor preta, encosto em 7 
posições na altura, rodízio duplos 
em nylon, revestimento em tecido 
azul, fogo retardante. Braços 
reguláveis com alma de aço e apóia 
braços em poliuretano com regulagem
em cinco posições.  OBS: a cadeira 
deve ter a certificação da ABNT 
13.962 e ter garantia de 
5(cinco)anos. Dimensões: Altura do 
assento da cadeira ao chão: 
regulável, Assento da cadeira: 58 
cm x 58 cm
 

UND 31

15
ARQUIVO DE AÇO – Descrição: Arquivo
deslizante  em  aço  chapa  26
(espessura 0,46mm) na cor platina,
com  quatro  gavetas  e  travamento
único, fechamento através de tambor
cilindrico, com gavetas corrediças
reguláveis  distanciadas  a  cada
400mm.  O  Sistema  de  deslizamento
das  gavetas  será  através  de
rolamento  metálico  em  trilhos
telescópicos  de  aço  zincado.  Os
puxadores embutidos e as dimensões
do porta etiquetas também embutido
é de 75 x 40mm. Deve ser tratado
contra  oxidação  com  fosfato  de
zinco e pintados com tinta especial
com  secagem  em  estufa;  Após  o
processo acima descrito o produto
deve seguir para uma estufa de alta
temperatura para receber a pintura
pelo  processo  eletrostático  de
pintura  a  pó,consolidando  a
superfície do produto com 50 micra
de espessura de tinta, no mínimo.
Rodapé em chapa de aço pintada na
mesma  cor  platina  com  sapatas
niveladoras.  Capacidade:  35kg  por
gaveta.  Dimensões:  Altura:  105cm,
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Largura:47cm,  Profundidade:  71cm,
RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação é
indispensável  seguir  projeto
executivo,  detalhamentos  e
especificações técnicas.  Todas as
partes metálicas devem ser unidas
entre  si  por  meio  de  solda,
configurando  uma  estrutura  única,
devendo  receber  tratamento
antiferruginoso. Eliminar rebarbas,
respingos  de  solda,  esmerilhar
juntas e arredondar cantos agudos.
Todas as unidades deverão obter o
Selo Identificador de Controle de
Qualidade  do  fabricante  e  a
garantia  contra  defeitos  de
fabricação  de  dois  anos.  20x19mm
profundidade própria para facilitar
trocas  do conteúdo interno; fundo
do quadro confeccionado em eucatex,
10mm.  Dimensões:  Altura  120  cm,
Largura 300 cm.

16 CONJUNTO PARA PROFESSOR - Composto
por  uma  mesa  retangular  e  uma
cadeira.  MESA  -  Descrição:
Individual com tampo em MDP ou MDF,
revestido  na  face  superior  em
laminado  melamínico  e  na  face
inferior  em  chapa  de
balanceamento,  painel  frontal  em
MDP  ou  MDF,  revestido  nas  duas
faces  em  laminado  melamínico  BP,
montado sobre estrutura tubular de
aço.  Dimensões:  Altura  76  cm,
Tampo da mesa retangular: 120 cm x
60 cm. Características:  Tampo em
MDP ou MDF, com espessura de 18 mm,
revestido  na  face  superior  em
laminado  melamínico  de  alta
pressão,  0,8mm  de  espessura,
acabamento  texturizado,  na  cor
CINZA,  cantos  arredondados.
Revestimento  na  face  inferior  em
chapa  de  balanceamento  -  contra
placa fenólica de 0,6mm, lixada em
uma  face.  Aplicação  de  porcas,
garra  com  rosca  métrica  M6  e
comprimento  10  mm.  Dimensões
acabadas 650mm (largura) x 1200mm
(comprimento) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se  tolerância  de  até  +
2mm para largura e profundidade e
+/-  1mm  para  espessura.  Painel
frontal  em  MDP  ou  MDF,  com
espessura  de  18mm,  revestido  nas
duas faces em laminado melamínico
de baixa pressão – BP, acabamento
frost,  na  cor  CINZA  (ver
referências). Dimensões acabadas de
250mm  (largura)  x  1117mm
(comprimento)  x  18mm  (espessura)
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm
para largura e  comprimento e +/-
0,6mm  para  espessura.   Topos
encabeçados com fita  de bordo em
PVC (cloreto de polinivinila) com
primer, acabamento texturizado, na
cor  CINZA,  coladas  com   Quando
fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de
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alta  pressão,  0,6  mm  a  0,8mm  de
espessura, acabamento texturizado,
na cor LARANJA.   Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira
faqueada  de  0,7  mm,  da  espécie
Eucalyptus grandis, com acabamento
em  selador,  seguido  de  verniz
poliuretano, inclusive nos bordos.
Espessura acabada do assento mínima
7,2 mm e máxima de 9,1mm.  Quando
fabricado em compensado, o encosto
deve receber revestimento nas duas
faces  de  laminado  melamínico  de
alta pressão,  0,6 mm a 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado,
na cor LARANJA.  Bordos em selador
seguido  de  verniz  poliuretano.
Espessura acabada do encosto mínima
de  7,0  mm  e  máxima  de  9,3  mm;
Estrutura em tubo  de aço carbono
laminado  a  frio,  com  costura,
diâmetro  de  20,7mm,  em  chapa  14
(1,9mm);  Ponteiras  e  sapatas,  em
polipropileno  copolímero  virgem  e
sem  cargas,  injetadas  na  cor
LARANJA (ver referências), fixadas
à estrutura através  de encaixe e
pino expansor. Dimensões e design
conforme  projeto.   Pintura  dos
elementos metálicos em tinta em pó
híbrida  Epóxi/  Poliéster,
eletrostática,  brilhante,
polimerizada  em  estufa,  espessura
mínima 40 micrometros, na cor CINZA
(ver  referências).  RECOMENDAÇÕES:
Para  fabricação  é  indispensável
seguir  projeto  executivo,
detalhamentos  e  especificações
técnicas.   Todas  as  partes
metálicas devem ser unidas entre si
por meio de solda, configurando uma
estrutura  única,  devendo  receber
tratamento  antiferruginoso.
Eliminar  rebarbas,  respingos  de
solda,  esmerilhar   juntas  e
arredondar cantos agudos.  Todas as
unidades  deverão  obter  o  Selo
Identificador  de  Controle  de
Qualidade  do  fabricante  e  a
garantia  contra  defeitos  de
fabricação de dois anos. Eliminar
rebarbas,  respingos  de  solda,
esmerilhar   juntas  e  arredondar
cantos agudos.  Todas as unidades
deverão  receber  o  Selo
Identificador  de  Controle  de
Qualidade  do  fabricante  e  a
garantia  contra  defeitos  de
fabricação de dois anos. CADEIRA -
Descrição:  Cadeira  com  assento  e
encosto revestido em polipropileno
copolímero  virgem  e  sem  cargas,
injetados, moldados anatomicamente,
pigmentados  na  cor  LARANJA  e
estrutura em tubo  de aço carbono
laminado  a  frio  pintado  na  cor
CINZA. Dimensões: Altura do assento
da cadeira ao chão: 26 cm,  Assento
da cadeira: 26 cm x 34 cm, Encosto
da  cadeira:  15,5  cm  x  35  cm.
Características:  Assento e encosto
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em polipropileno copolímero virgem
e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente, pigmentados na cor
LARANJA.  Dimensões,  design  e
acabamento  conforme  projeto.
Alternativamente  o  assento  e  o
encosto poderão ser fabricados em
compensado  anatômico  moldado  a
quente,  contendo  no  mínimo  cinco
lâminas  internas,  com  espessura
máxima de 1,5 mm cada, oriundas de
reflorestamento  ou  de  procedência
legal,  isentas  de  rachaduras,  e
deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões  e  design  conforme
projeto; Dimensões: Altura da mesa:
46 cm, Tampo da mesa quadrada para
04  lugares:  80  cm  x  80  cm,
características:  Tampo em MDP ou
MDF,  com  espessura  de  25  mm,
revestido  na  face  superior  em
laminado  melamínico  de  alta
pressão,  0,8mm  de  espessura,
acabamento  texturizado,  na  cor
CINZA,  cantos  arredondados
(conforme projeto). Revestimento na
face  inferior  em  laminado
melamínico de baixa pressão - BP,
na cor BRANCA.  Topos encabeçados
com fita de bordo em PVC (cloreto
de  polinivinila)  com  "primer",
acabamento  texturizado,  na  cor
LARANJA,  colada  com  adesivo  "Hot
Melting".  Estrutura  da  mesa
compostas de: pés confeccionados em
tubo  de  aço  carbono,  laminado  a
frio, com costura, secção circular
de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16
(1,5 mm); travessas em tubo de aço
carbono,  laminado  a  frio,  com
costura, secção retangular de 20 x
40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel
central confeccionado com segmento
de tubo de aço carbono,  laminado a
frio, com costura, secção circular
de Ø = 76,2mm (3"), com espessura
de 3mm e h = 40mm;  Ponteiras e
sapatas em polipropileno copolímero
virgem e sem cargas, injetadas na
cor  LARANJA,  fixadas  à  estrutura
através  de  encaixe.  Dimensões,
design  e  acabamento  conforme
projeto;  Pintura  dos  elementos
metálicos em tinta  em pó híbrida
Epóxi  /  Poliéster,  eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros
na cor CINZA.

17 ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS –
Descrição:  Armário  suspenso,  com
duas  portas  para  guarda  de
medicamentos  com  armação  em
cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi
na cor branca.  Não serão aceitas
ondulações, ressaltos, rebarbas ou
imperfeições no acabamento; Deverão
ser  tratados  contra  oxidação  com
fosfato  de  zinco  e  pintados  com
tinta  especial  com  secagem  em
estufa.  Internamente  serão
acopladas 02 prateleiras em vidro

UND 6

31                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

4mm,transparente.  As  portas  devem
possuir  pitão  para  cadeado;
Dimensões:  Altura:  150cm,
Largura:80cm, Profundidade: 35cm.

18

CADEIRAS INDIVIDUAIS PARA CRIANÇAS
DE 5 E 6 - com assento e encosto
das cadeiras revestidos de laminado
melamínico  de  várias  cores
(amarelo,  azul  e  vermelho)  e
fixados através de rebites POP. A
estrutura  em   tubo  de  ¾”  com
soldagem  eletrônica,  pintura
eletrostática  na  cor  branca.
Cadeiras  com  sapatas  em
polipropileno  copolímero,
injetados,  na  mesma  cor  e
tonalidade da tinta de acabamento,
fixadas  à  estrutura  através  de
encaixe. “Parafusos de fixação do
tampo, auto-atarrachantes de 3/16”
x 3/4”, zincados. Medidas: Altura
do  assento  da  cadeira  ao  chão:
37,5cm;  Altura  total:  67,5cm;
Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm;
Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm.
O  produto  deverá   possuir
certificação  do  INMETRO;  Garantia
Mínima  de  2  (dois)  anos   pelo
fabricante e Assistência Técnica em
Porto Velho.

UND 264

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

19 MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS:
Mesa  retangular  para  2  lugares,
para altura do aluno compreendida
entre 1,19m a 1,42m, com tampo em
MDP  ou  MDF,  revestido  na  fase
superior em laminado melamínico e
na  face  inferior  laminado
melamínico  de  baixa  pressão.
Estrutura  tubular  de  aço.
Dimensões: Altura da mesa: 59 cm ,
Tampo da mesa para 02 lugares: 60
cm x 120 cm. Características: Tampo
em MDP ou MDF, com espessura de 25
mm, revestido na face superior em
laminado  melamínico  de  alta
pressão,  0,8mm  de  espessura,
acabamento  texturizado,  na  cor
CINZA,  cantos  arredondados
(conforme projeto). Revestimento na
face  inferior  em  laminado
melamínico de baixa pressão - BP,
na cor BRANCA.  Topos encabeçados
com fita de bordo em PVC (cloreto
de  polinivinila)  com  "primer",
acabamento  texturizado,  na  cor
AMARELA,  colada  com  adesivo  "Hot
Melting".  Estrutura  da  mesa
compostas de: Pés confeccionados em
tubo  de  aço  carbono,  laminado  a
frio, com costura, secção circular
de  diâmetro  de38mm  (1  1/2"),  em
chapa  16  (1,5mm);  Travessa
longitudinal  em  tubo  de  aço
carbono,  laminado  a  frio,  com
costura, secção quadrada  de 40 x
40mm,  em  chapa  16  (1,5mm);
Travessas transversais em tubo de
aço carbono, laminado a frio, com

UND 198

32                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

costura, secção retangular de 20 x
50mm,  em  chapa  16  (1,5mm).
Ponteiras  e  sapatas  em
polipropileno  copolímero  virgem  e
sem  cargas,  injetadas  na  cor
AMARELA,  fixadas  à  estrutura
através  de  encaixe.  Dimensões,
design  e  acabamento  conforme
projeto;  Pintura  dos  elementos
metálicos em tinta  em pó híbrida
Epóxi  /  Poliéster,  eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros
na cor CINZA. 

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVO ME/EPP E EQUIPARADAS – COTA DE ATÉ 25%

20

MESA IPARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS:
Mesa  retangular  para  2  lugares,
para altura do aluno compreendida
entre 1,19m a 1,42m, com tampo em
MDP  ou  MDF,  revestido  na  fase
superior em laminado melamínico e
na  face  inferior  laminado
melamínico  de  baixa  pressão.
Estrutura  tubular  de  aço.
Dimensões: Altura da mesa: 59 cm ,
Tampo da mesa para 02 lugares: 60
cm x 120 cm. Características: Tampo
em MDP ou MDF, com espessura de 25
mm, revestido na face superior em
laminado  melamínico  de  alta
pressão,  0,8mm  de  espessura,
acabamento  texturizado,  na  cor
CINZA,  cantos  arredondados
(conforme projeto). Revestimento na
face  inferior  em  laminado
melamínico de baixa pressão - BP,
na cor BRANCA.  Topos encabeçados
com fita de bordo em PVC (cloreto
de  polinivinila)  com  "primer",
acabamento  texturizado,  na  cor
AMARELA,  colada  com  adesivo  "Hot
Melting".  Estrutura  da  mesa
compostas de: Pés confeccionados em
tubo  de  aço  carbono,  laminado  a
frio, com costura, secção circular
de  diâmetro  de38mm  (1  1/2"),  em
chapa  16  (1,5mm);  Travessa
longitudinal  em  tubo  de  aço
carbono,  laminado  a  frio,  com
costura, secção quadrada  de 40 x
40mm,  em  chapa  16  (1,5mm);
Travessas transversais em tubo de
aço carbono, laminado a frio, com
costura, secção retangular de 20 x
50mm,  em  chapa  16  (1,5mm).
Ponteiras  e  sapatas  em
polipropileno  copolímero  virgem  e
sem  cargas,  injetadas  na  cor
AMARELA,  fixadas  à  estrutura
através  de  encaixe.  Dimensões,
design  e  acabamento  conforme
projeto;  Pintura  dos  elementos
metálicos em tinta  em pó híbrida
Epóxi  /  Poliéster,  eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros
na cor CINZA. 
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ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP VALORES ATÉ R$ 80.000,00
EM ATENDIMENTO A LEI 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, CONFORME ART. 48, INCISO I.

21

CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L
-  DESCRIÇÃO:  Coletores  tipo
contêineres para área externa com
capacidade  de  120l/  50kg,  para
coleta  de  resíduos  orgânicos  e
resíduos  recicláveis.  DIMENSÕES  E
CAPACIDADE, Altura máxima: 950 mm;
Largura  máxima:  480  mm;
Profundidade  máxima:  555  mm;
Capacidade/  carga:  120l/  50kg.
CARACTERÍSTICAS:  Corpo e tampa em
polietileno de alta densidade, 100%
virgem  e  tecnicamente  aditivado
para oferecer alta resistência ao
impacto  e  a  tração.  Aditivação
extra com antioxidante  e anti UV
para os níveis de proteção classe 8
UV  –  8,0  que  evita  o  produto
desbotar,  ressecar  ou  rachar.
Superfícies  internas  polidas  e
cantos  arredondados.
Disponibilidade  nas  cores:
vermelho,  verde,  amarelo,  azul,
cinza, conforme normas da CONAMA e
adesivados conforme o tipo de lixo.
Roda  de  borracha  maciça
vulcanizada, com núcleo injetado em
polipropileno,  com  tratamento
antifurto  incorporado;  com  medida
de  200mm  x  2”.  Eixo  em  aço  com
tratamento  anticorrosão.  Passível
de ser reciclado mecanicamente ao
fim  de  sua  vida  útil.  GARANTIA:
Mínima de um ano a partir da data
da  entrega,  contra  defeitos  de
fabricação. 

UND 12

22

KIT  COLCHONETES  -  DESCRIÇÃO:
Colchonete  de  espuma  flexível  de
poliuretano. DIMENSÕES  E
TOLERÂNCIAS:  Comprimento:  1000  mm
+/-5 mm; Largura: 600 mm +/-5 mm;
Altura:  40  mm  +/-10  mm.
CARACTERÍSTICAS:  Espuma  de
poliuretano flexível com densidade
D20,   integral  (sem  colagem
horizontal), revestido em material
têxtil  plastificado  (corino),
atóxico,  na  cor  azul  real,
impermeável, com costura simples e
acabamento em cadarço impermeável.
GARANTIA: Mínima de um ano a partir
da data da entrega, contra defeitos
de fabricação. 

UND 30

23 CONJUNTO MESA E CADEIRA (MESA COM 4
CADEIRAS) PARA CRIANÇAS DE 2 A 4
ANOS, sendo: mesa confeccionadas em
tubo  industrial  de  1  1/4”  com
soldagem  eletrônica  MIG,  pintura
eletrostática com  tratamento anti-
ferruginoso na cor branca, Tampo em
MDF  18mm  revestido  em  laminado
melamínico amarelo gema (referencia
L 189), com bordas coladas em PVC
na cor branca.  Medidas:  Altura da
mesa: 54 cm. Tampo da mesa quadrada
para 04 lugares: 70 cm x 70 cm.
Cadeira  com  assento  e  encosto
revestidos  de  laminado  melamínico

CONJ 86

34                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com



Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

amarelo gema (referencia L 189) e
fixados através de rebites POP. A
estrutura  será  em  tubo  de  ¾  com
soldagem  eletrônica,  pintura
eletrostática  na  cor  branca.
Sapatas  em  polipropileno
copolímero, injetados, na mesma cor
e  tonalidade  da  tinta  de
acabamento,  fixadas  à  estrutura
através de encaixe.  “Parafusos de
fixação  do  tampo,  auto-
atarrachantes  de  3/16”  x  3/4”,
zincados.  Altura  do  assento  da
cadeira  ao  chão:  29  cm.  Altura
total: 59 cm. Assento da cadeira:
24 cm x 24 cm. Encosto da cadeira:
24 cm x 16 cm. O produto deverá
possuir  cerificação  do  INMETRO;
Garantia Mínima de  2 (dois) anos
pelo  fabricante  e  Assistência
Técnica em Porto Velho.

24

ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16
PORTAS  -  DESCRIÇÃO:  Armário
roupeiro  de  aço  com  dezesseis
portas  com  venezianas  para
ventilação,  compartimentos  de
tamanhos  médios  independentes  sem
divisórias internas, fechamento das
portas  independentes  através  de
pitão para cadeado.   DIMENSÕES  E
TOLERÂNCIAS:  Largura: 1230 mm +/-
30 mm; Profundidade: 400 mm +/- 30
mm;  Altura:  1980  mm  +/-  30  mm;
Tolerâncias para camada de tinta:
mínimo 40 micrometros /máximo 100
micrometros.  CARACTERÍSTICAS:
Corpo, divisórias e portas em chapa
22  (0,75mm);  Piso  dos
compartimentos  em  chapa  20
(0,90mm); Pés em chapa 16 (1,50mm);
Dobradiças  em  chapa  internas  não
visíveis na parte exterior do móvel
no  mínimo  75mm  de  altura  14
(1,9mm), duas unidades por porta.
Porta-etiquetas  estampado  ou
sobreposto,  sendo  este  último
exclusivamente de liga metálica não
ferrosa  cromado.  Sapatas  em
polipropileno  copolímero  virgem,
isento  de  cargas  minerais,
injetadas na cor  azul, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino
expansor. Nas partes metálicas deve
ser  aplicado  tratamento
antiferruginoso  que  assegure
resistência à corrosão em câmara de
névoa  salina  de  no  mínimo  300
horas.  O  grau  de  enferrujamento
deve  ser  de  Ri0  e  o  grau  de
empolamento  deve  ser  de  d0  /t0.
Pintura dos elementos metálicos em
tinta  em  pó  híbrida  Epóxi  /
Poliéster,  eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima 40 micrometros, na
cor cinza. GARANTIA: Mínima de dois
anos a partir da data de entrega,
contra defeitos de fabricação.

UND 12
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MESA DE TRABALHO - Descrição: Mesa
para professor, em tampo único, em
melamina,  com  25mm  de  espessura,

UND 31
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