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com bordas arredondadas em perfil
de  PVC,  e  acabamento  em  fita  de
PVC,  sobre  estrutura  metálica
tubular  tripé  composta  por
travessas  passa-cabos,  com  garras
nas  extremidades  e  furos  para  a
passagem de cabos, em chapa de aço,
e laterais com coluna e apoio, tipo
“mão  francesa”,  em  tubos  de  aço
redondos.  Estrutura  em aço, com
tratamento  anti-ferrugem  de
decapagem  e  fosfatização,  seguido
pelo  processo  de  pintura
eletrostática com  tinta híbrida de
epóxi  com  poliéster  em  pó,  com
secagem em estufa. Deverão possuir
duas gavetas com rodízios em metal,
e travamento lateral para segredo.
Bandeira  frontal  em  melamina  com
altura final de  50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC , e
acabamento  em  fita  de  PVC.
Dimensões:  Altura da mesa: 75 cm,
Tampo da mesa retangular: 120 cm x
60  cm.  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. 

26

MESA  RETANGULAR  MONOBLOCO,  com
bordas arredondadas, medindo 1.80 x
0.80,  com  estruturas  retangulares
em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em MDF  de 15mm com
re-engrosso de 30mm, revestido em
sua  face  superior  em  laminado
melamínico pós formável  de 0,6mm
de  espessura  na  cor  salmão
(referência L148),  acabamento de
superfície  texturizado  e
encabeçamento de fita de bordo em
PVC  branco.  Acabamento  da  face
inferior  em  laminado  melamínico
branco  brilhante.  A  fixação  do
tampo será por  meio de parafusos
auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16”
A  estrutura  em  aço  de  pintura
eletrostática  com  tinta  epóxi  em
pó,  na  cor  branca  fosca,
polimerizada  em  estufa.  Ponteiras
de acabamento em polipropileno na
cor  branca,  fixado  à  estrutura
através  de  encaixe.  
  

UND 62

27 BANCO  RETANGULAR  MONOBLOCO,  com
bordas arredondadas, medindo 1.80 x
0.40,  com  estruturas  retangulares
em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo
confeccionado em MDF de 15 mm com
re-engrosso de 30 mm, revestido em
sua  face  superior  em  laminado
melamínico pós formável de 0,6mm de
espessura na cor Ibiza (referência
L 156),  acabamento de superfície
texturizado e encabeçamento de fita

UND 31
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de bordo em PVC branco. Acabamento
da  face  inferior  em  laminado
melamínico  branco  brilhante.  A
fixação  do  tampo  é  por  meio  de
parafusos  auto-atarrachantes  de  2
½” x 3/16”  A estrutura em aço com
pintura  eletrostática  de  tinta
epóxi em pó, na cor branca fosca,
polimerizada em estufa.  Garantia
do Produto: O fornecedor do produto
deverá  encaminhar  uma  garantia
contratual, por meio  de um termo
escrito, que deverá esclarecer: No
que consiste a garantia; Qual o seu
prazo;  Qual o lugar onde ela deve
ser exigida;  O que a garantia não
cobre, Qualidade estética: Envolve
a combinação de formas, cores, uso
de materiais, textura para que os
produtos  sejam  visivelmente
agradáveis e outros.

28

CONJUNTO  MESA  E  CADEIRA  PARA
CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS (mesa com 4
cadeira),  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 revestido em
laminado melamínico de várias cores
(amarelo,  azul  e  vermelho),
encabeçado com  fitas de bordo de
poliestireno de 1,5mm de espessura
na cor preta colado com adesivo “
Hot Melting”. Medidas:  Altura da
mesa:  60  cm;  Tampo  da  mesa
trapezoidal  para  01  lugar:  base
maior - 60cm x  base menor - 40 cm
x  largura  –  40cm.  Cadeira  com
assento  e  encosto  revestidos  de
laminado   melamínico   de  várias
cores   (amarelo,   azul   e
vermelho)  e  fixados  através  de
rebites  POP.  Estrutura em  tubo
de  ¾”  com  soldagem  eletrônica,
pintura  eletrostática  na  cor
branca.  Sapatas  das  cadeiras  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. 

CONJ 48

29 CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA
CADEIRA  PARA  CRIANÇAS  DE  5  A  6
ANOS. Mesa  para  altura  do  aluno
compreendida entre 1,19   e 1,42,
com tampo retangular em MDP ou MDF,
revestido  na  face  superior  em
laminado  melamínico  de  alta

CONJ 48
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pressão. Estrutura tubular de aço.
Dimensões: Altura da mesa: 59,4 cm,
Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x
60  cm.  Características:  Tampo  em
MDP ou MDF, com espessura de 18mm,
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.  Características: Assento
e  encosto  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;  Quando
fabricado em compensado, o assento
deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de
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).Estrutura
composta de: montantes verticais e
travessa  longitudinal
confeccionados  em  tubo  de  aço
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carbono  laminado  a  frio,  com
costura, secção oblonga de 29mm x
58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa
superior confeccionada em tubo de
aço carbono laminado  a frio, com
costura, curvado em formato de "C",
com  secção  circular,  diâmetro  de
31,75mm  (1  1/4”),  em  chapa  16
(1,5mm); pés confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com
costura, secção circular, diâmetro
de  38mm  (1  1/2”),  em  chapa  16
(1,5mm).  Ponteiras  e  sapatas  em
polipropileno  copolímero  virgem  e
sem  cargas,  injetadas  na  cor
LARANJA (ver referências), fixadas
à  estrutura  através  de  encaixe.
Dimensões,  design  e  acabamento
conforme  projeto.  Nos  moldes  das
ponteiras  e  sapatas  deve  ser
gravado o símbolo internacional de
reciclagem,  apresentando  o  número
identificador do polímero, datador
de  lotes  indicando  mês  e  ano,  a
identificação do modelo e o nome da
empresa  fabricante  do  componente
injetado. Nas partes metálicas deve
ser  aplicado  tratamento
antiferruginoso  que  assegure
resistência à corrosão em câmara de
névoa  salina  de  no  mínimo  300
horas.  Pintura  dos  elementos
metálicos em tinta  em pó híbrida
Epóxi/  Poliéster,  eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros
na  cor  CINZA.  Cadeira  empilhável
com  assento  e  encosto  em
polipropileno  injetado  ou  em
compensado  anatômico  moldado.
Estrutura tubular de aço. 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
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. 

30 CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira fixa
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,
base em aço, pintura em epóxi pó na
cor  preta,  encosto  fixo,
revestimento  em  tecido  fogo
retardante,  na  cor  azul.  Braços

UND 78
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fixos  e  apóia  braços  em
poliuretano.  OBS:  A  cadeira  deve
obter 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.

31

COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO,
(Creches I, II, III e Pré escola)
nas  medidas   de   1,85   cm   de
comprimento  x  65  cm de  largura
e   5   cm  de  espessura,   com
revestimento   externo  resistente
em  Kourino  na  cor  azul  real,
que  permita  lavagem  e  secagem
rápida,  deverá  ser  utilizado  nas
duas  faces.  A  estrutura  interna
deve ser feita com lâmina de espuma
selada densidade nominal kg/m³: D -
28;  com  zíper  de  acabamento
oculto,; espuma de  acordo com as
normas  ABNT  NBR  8537OBS:  Os
materiais  constituintes  deverão
possuir   proteção   dupla:
ANTIÁCARO   e  ANTIALÉRGICA.  O
produto deverá possuir certificação
do INMETRO.· Colchonete de lâmina
de espuma flexível de poliuretano
para uso infantil, com garantia do
fabricante.

UND 51

32

PLACAS  DE  TATAME  EM  EVA  -
Descrição:  Tatame  em  placas
intertravadas  de  E.V.A.  (etileno-
acetato  de  vinil)  com  bordas  de
acabamento. Dimensões: Tamanho das
placas:  1000  mm  x  1000  mm,
Espessura: 20 mm, Características:
Placas  de  tatame  intertravadas  e
bordas  de  acabamento,
confeccionadas  em  E.V.A.  (100%),
atóxicas,  com  superfície
texturizada,  siliconizada,
antiderrapante e lavável; Densidade
entre  150  e  180  gramas  por
centímetro cúbico; Cada peça deve
ser fornecida em conjunto com uma
borda  de  acabamento.  Os  encaixes
devem  proporcionar  a  junção
perfeita das peças; As arestas de
bordas  e  placas  devem  ser
uniformes, com corte preciso a 90º
em relação ao plano da superfície,
isentas de rebarbas e falhas.

UND 150

33

QUADRO MURAL DE FELTRO com moldura
em  alumínio  anodizado  natural
fosco,  frisado,  vista  de  20x19mm
profundidade;  fundo  do  quadro
confeccionado  em  eucatex,  10mm  e
acabamento  em  feltro  verde.
Dimensões: Altura 120 cm; Largura
90  cm.  O  produto  deverá  possuir
certificação do INMETRO.

UND 50

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$________(Escrever por extenso)
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__________(Local), ________ de ___________ de 2019 

Obs: Os equipamentos/mobiliários deverão ser entregues de acordo com as especificações descritas nos
Anexos I e II deste Edital.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer outras despesas estão
inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta proposta, serão únicos
e  exclusivos  para  todos  os  recebimentos  relativos  ao  cumprimento  das  Obrigações  Contratuais.
(Conforme exigência da Lei Municipal nº 2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
____________________________________________
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ANEXO II DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 130/SML/2019 RETIFICADO

1. OBJETO

1.1. O Presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS  DOS  TERMOS  DE  COMPROMISSO  PAR:  Nº  201400641/2013,  201500551/2015  E  Nº
201600142/2016 (TÚNEL LÚDICO, ARMÁRIO EM AÇO, BALANÇO, GIRA-GIRA, SOFÁ, POLTRONA, MESA,
CASINHA  DE  BONECA…),  visando  atender  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  –  SEMED,
conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no  Anexo I deste
Termo.

1.2. OS QUANTITATIVOS DO OBJETO DESTE INSTRUMENTO ESTÃO CLASSIFICADOS OBSERVANDO OS
TERMOS DA LEI 123/06 DA SEGUINTE FORMA:

a) ITENS EXCLUSIVOS – corresponde aos itens com valores máximos estimados de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), destinados exclusivamente a participação de ME/EPP, sem
prejuízo de sua participação na cota reservas e na cota principal.

b) COTA RESERVADA –  corresponde a até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades
totais dos itens com valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) destinado à
participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS a ME e EPP,
sem prejuízo de sua participação na cota principal.

c) COTA PRINCIPAL –  correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) ou mais das
quantidades totais dos itens com valores acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
destinados à participação dos interessados que atendam as exigências estabelecidas
neste termo e edital.

2. JUSTIFICATIVA

A presente justificativa, extraída dos autos do Processo nº 09.0266/2019, visa motivar
a  aquisição  pretendida  nos  autos,  em  atendimento  ao  que  preceitua  a  legislação
aplicável, em especial às Leis Federais n. 8.666/93 e 10.520/2002.

Importante consignar que as justificativas da necessidade e quantidades estimadas no
processo, em razão de consumo, foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação –
SEMED, a qual detém conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução
processual na fase de planejamento.

Ademais, a demanda e atendimentos são atribuições inerentes ao Órgão Demandante, uma
vez que somente este possui conhecimento técnico e prático acerca do objeto sob sua
responsabilidade que demandam a utilização dos equipamentos que se pretende adquirir.

Neste sentido, foi juntado às (fls. 19-43) a minuta de Termo de Referência, devidamente
aprovada pelo Ordenador de Despesas.

Assim, seguindo a regular tramitação dos autos, na forma disciplinada no Fluxograma
aprovado pelo Decreto Municipal n. 15.403, de 22.08.2018, em especial no Anexo I, é que
formalizamos o presente Termo de Referência, com os elementos técnicos apresentados
pelo Órgão de Origem e nos limites da competência da Superintendência Municipal de
Licitações.

Destaca-se da justificativa da SEMED:

“A Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no cumprimento de seu
papel  de  indutor  da  Política  Municipal  Educacional  e  em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
com o Plano Municipal de Educação, que prevêem a melhoria das
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unidades escolares da rede de ensino público, visando o pleno
desenvolvimento  das  ações  educacionais,  vem  por  meio  desta
justificar a aquisição de mobiliários, para as 08 (oito) Unidades
Escolares, sendo que a unidade EMEI Odília Pereira de Oliveira II,
ainda será inaugurada, e as demais unidades na relação acima já
estão em funcionamento.
A  lei  8.666/93  determina  normas  a  serem  seguidas  pela
administração pública e subordina ao regime da mesma. A priori, é
de deixar bem claro que a Administração Publica é regida pelos
Princípios máximos da Legalidade e da Moralidade, pelo que se deve
contratar  através  do  devido  processo  licitatório,  obedecendo
assim,  a  lei  federal  8.666/93  com  suas  posteriores  alterações
ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
Ressaltamos  que  os  mobiliários  são  indispensáveis  para  o
desempenho das atividades desenvolvidas, a qual garantirá melhores
condições  de  atendimento  aos  alunos/as  e  de  trabalho  aos
servidores e clientela atendida, visando ainda, proporcionar maior
eficácia  no desempenho destas  atividades contribuindo para  uma
excelente gestão. 
Assim,  considerando  os  aspectos  anteriormente  descritos,  e
caminhando  no  sentido  do  esforço  da  Secretaria  Municipal  de
Educação para melhorar o ensino municipal é que se justifica a
aquisição de mobiliários apontados nos Termos de Compromisso PAR –
PROINFANCIA, para equipar as Unidades Escolas.
Por fim, esta Secretaria vem atender os Termos de Compromisso PAR
–  PROINFANCIA,  nº  201400641/2013,  2015500551/2015,  e
201600142/2016 para aquisição dos equipamentos para cozinha, sala
de aula, dentre outros, visando melhorar a execução do Programa de
assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a
construção, reforma e aquisição de equipamentos e mobiliário para
creches e pré-escolas públicas da educação infantil.”

3.   FORMA DE ENTREGA, RECEBIMENTO E GARANTIA  

3.1. DA ENTREGA

3.1.1. A contratada terá prazo de até 30 dias após o recebimento da nota de empenho,
para entregar os mobiliários e equipamentos.

3.1.2. Os mobiliários e equipamentos, objeto deste Termo de Referência, deverão ser en-
tregues pela CONTRATADA na Divisão de Almoxarifado e Patrimônio – DIAP/Secretaria Muni-
cipal de Educação, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00min às 13h30min, no se-
guinte endereço: Rua Duque de Caxias, 2840 – Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-018 –
Porto Velho-RO, onde serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

3.1.3. Todos os mobiliários e equipamentos deverão estar em perfeito estado de conser-
vação, o que for entregue em desacordo com as descrições/características constantes
neste Termo de Referência e em seu anexo será recusado e deverá ser substituído em até
07 (sete) dias por outro que atenda as especificações, sem acréscimo de valor.

3.1.4. O prazo de entrega somente poderá ser prorrogado mediante o cumprimento, pela
Contratada, dos seguintes requisitos cumulativos:

a) solicitação de prorrogação protocolada dentro do prazo de entrega dos bens;

b) comprovação documental da ocorrência de motivo imprevisível (caso fortuito, força
maior ou fato do príncipe), que tenha correlação direta de causa e efeito sobre a ne-
cessidade do atraso.

3.1.5. Não se admitirá prorrogação se:

a) o atraso ocorrer por culpa da contratada;
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b) se não cumprir os requisitos do item 3.1.4.; ou

c) houver interesse público devidamente justificado nos autos que demonstre ser a esco-
lha mais vantajosa para a administração.

3.2. DO RECEBIMENTO

3.2.1. O recebimento dos mobiliários e equipamentos se dará da seguinte forma:

3.2.2. Provisório (art. 73, II, “a”, da Lei 8.666/93), no prazo de 02 (dois) dias
úteis, para a verificação da conformidade dos mobiliários e equipamentos com as especi-
ficações deste Termo de Referência.

3.2.3.  Definitivo,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis  (art.  73,  II,  “b”,  da  Lei
8.666/93), que consiste na verificação da compatibilidade dos mobiliários e equipamen-
tos, será firmado por uma comissão de servidores, composta de no mínimo 03 (três) mem-
bros, que expedirá recibo próprio (termo de recebimento definitivo), em prazo não supe-
rior a 10 (dez) dias corridos.

3.2.4. O recebimento provisório NÃO liquida a despesa e NÃO se presta para autorizar o
pagamento dos serviços.

3.2.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO em face da eventual existência de vícios redibitórios.

3.2.6. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especi-
ficações constantes neste Termo de Referência e nos anexos, devendo ser reparado, cor-
rigido ou substituído no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação à
CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será
suspenso o prazo de recebimento definitivo, até que seja sanada a situação. 
3.2.7. Se a Contratada realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários den-
tro do prazo estipulado, adequando o objeto aos termos pactuados, será recebido provi-
soriamente e, após constatar a conformidade em face dos termos pactuados, em definiti-
vo, no prazo de até 10 (dez) dias, pelos agentes acima mencionados.

3.2.8. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto deste Termo
de Referência ou que, mesmo depois de concedido prazo para reparações, não foi alcança-
do o resultado esperado, será cabível a aplicação de penalidades, conforme o disposto
no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá
o contraditório e a ampla defesa.

3.3 – DA GARANTIA

3.3.1 – Os mobiliários e equipamentos fornecidos pela empresa CONTRATADA deverão obede-
cer às normas da  ABNT E INMETRO (MODELO PROINFANCIA), e serem entregues devidamente
identificados pelo fabricante dos equipamentos.

3.3.2 –  A  CONTRATADA  deverá atender a todas as medidas de segurança necessárias ao
transporte dos mobiliários e equipamentos.

3.3.3 –  Os mobiliários e equipamentos terão garantia de mínima de 12 meses, contra
quaisquer espécies de defeitos, contados da data efetiva da entrega (recebimento defi-
nitivo), devendo à contratada, após a comunicação do contratante, providenciar, no pra-
zo máximo de 15 (quinze) dias corridos, as devidas correções.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. Atestado (s) de capacidade técnica, exclusivamente em nome do licitante, expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento de
equipamentos compatíveis com o objeto deste termo.

4.2.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado  deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da emitente, o
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nome completo do signatário, estando as informações ali contidas sujeitas a verificação
de sua veracidade por parte da Administração.

5.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da CONTRATADA:

5.2. Garantir, durante o prazo estabelecido neste Termo de Referência e seus anexos, a
qualidade dos mobiliários licitados;

5.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à contratante ou a terceiros por
seus agentes ou prepostos;

5.4. Arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os mobiliários
licitados, como: tributo, seguro, frete entre outros;

5.5.  Até  o  recebimento  definitivo,  todos  os  mobiliários  e  equipamentos  são  de
responsabilidade da CONTRATADA;

5.6. Receber nota de empenho emitida em seu favor, se esta estiver em conformidade com
o estabelecido neste Termo de Referência e seus Anexos;

5.7.  Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultante da
adjudicação, devendo manter durante todo o período de contratação as condições que a
habilitaram no certame;

5.8.  A  inobservância  ao  disposto  nos  itens  acima  implicará  o  não  pagamento  à
CONTRATADA, até a sua regularização;

5.9. A contratada responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da legislação vigente,
pelo fornecimento dos mobiliários e equipamentos constantes neste Termo de Referência e
seus Anexos.

5.10.  Atender a todas as medidas de segurança necessárias ao transporte seguro dos
mobiliários;

5.11.  Fornecer, sem qualquer ônus para o Município, quaisquer componentes adicionais
necessários  para  ao  fiel  fornecimento  dos  mobiliários  e  equipamentos  para  a  sua
utilização adequada;

5.12.  Comunicar  ao  órgão  solicitante,  qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

5.13. Entregar os mobiliários e equipamentos dentro das especificações contidas neste
Termo  de  Referência  e  seus  anexos,  responsabilizando-se  pela  troca,  no  prazo  de
validade, em caso de danificação dos mobiliários ou em sua embalagem, desde que a
danificação da embalagem comprometa o uso futuro dos mobiliários ou equipamentos em
questão, independentemente do motivo alegado;

5.14. Em caso de extravio dos mobiliários ou equipamentos antes de sua recepção pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas;

5.15.  Em  todo  caso  de  devolução  ou  extravio,  a  CONTRATADA será  responsável  pelo
pagamento de fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem;

5.16.  Comunicar  ao  órgão  solicitante,  imediatamente,  os  motivos  que  venham  a
impossibilitar o cumprimento do prazo de vencimento da entrega;

5.17. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os mobiliários
ou equipamentos em que se verifiquem qualquer dano em decorrência do transporte, bem
como, providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis;
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5.18. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou
venham  a  incidir,  direta  ou  indiretamente,  sobre  os  mobiliários  ou  equipamentos
solicitados;

5.19.  A  contratada  deverá  garantir  12  (doze)  meses  de  garantia  contra  vícios  ou
defeitos de fabricação, a contar da data do recebimento dos mobiliários e equipamentos.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da contratante:

6.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos mobiliários e equipamentos;

6.3. Verificar a conformidade dos mobiliários e equipamentos entregues, recebê-lo ou
recusá-lo se estiver em desconformidade com o solicitado;

6.4. Liquidar a despesa e efetuar o pagamento à contratada.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Após o recebimento dos mobiliários e equipamentos, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal e a Fatura devidamente certificadas pelo setor competente ou do-
cumento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ain-
da, o cumprimento integral das disposições contidas neste Termo de Referência.

7.2. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendência  de  liquidação  da  obrigação  financeira  em  virtude  de  penalidade  ou
inadimplência.

7.3. A SEMED efetuará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias  após a entrega dos
mobiliários e equipamentos, mediante a apresentação dos documentos: Nota Fiscal/fatura
devidamente atestados por servidor ou comissão encarregada do recebimento e, observado
o cumprimento integral das disposições contidas neste instrumento.

7.4. Na Nota Fiscal deverá constar o Banco, agência e número da conta-corrente da
contratada onde será realizado o crédito correspondente ao pagamento do objeto desta
aquisição.

7.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
àquela  será  devolvida  ao(s)  contratada(s),  pelo  responsável  da  área  Técnica  e  o
pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de
Porto Velho/RO.

7.6. A contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal e a Fatu-
ra, as certidões demonstrando sua regularidade fiscal.

7.7. É condição de obrigatoriedade para o pagamento do valor constante de cada Nota
Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa
da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas  (Lei  12.440)  e  Certidão  Negativa  Federal,  podendo  ser  verificado  a
certificação on-line nos sítios eletrônicos.

7.8. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica obrigado a atualizar
os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo
pagamento. Serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
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Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

8  .   RECURSOS     ORÇAMENTÁRIOS   E VALOR   ESTIMADO  

8.1. As  despesas  decorrentes  da  futura  contratação  estão  consignadas  na  seguinte
programação orçamentária:

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

Em conformidade com pesquisa e Quadro Comparativo de Preços atestado pelo Departamento
de  Cotações/SML,  fls.  50-161  o Valor  Estimado  para  a  futura  aquisição  é  de:  R$
813.203,13 (oitocentos e treze mil duzentos e três reais e treze centavos).

9. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

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

9.2. 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.

9.3. 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.

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

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. 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 penalidades, 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).

I - Advertência; 

II - Multa moratória, nos seguintes percentuais: 

a) No atraso injustificado  da entrega do  objeto contratado, ou  por ocorrência de
descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o
valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 
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b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja
medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por
hora sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado para substituição do objeto, 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d) Na hipótese de atraso injustificado para substituição do objeto, superior a 10 (dez)
dias, 8% (oito por cento) sobre o valor do empenho; 

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da
ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no
Inciso III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”,
poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no Inciso III deste item, concomitantes
e sem prejuízo de outras cominações; 

III  - Multa  contratual,  por  inadimplemento  absoluto  das  obrigações,  nos  seguintes
percentuais: 

a) Pelo descumprimento total, será aplicada multa de 20% sobre o valor contratado; 

b) Pelo  descumprimento  parcial,  será  aplicada  multa  de  até  10%  sobre  o  valor  do
contrato, levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela
inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas; 

IV - Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar com a
Administração, prevista no artigo 87, III da Lei n. 8.666/93, por prazo não superior a
02 (dois) anos; 

V - Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública, previsto no art. 7º
da Lei Federal n. 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

VI - Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração Pública,
prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93; 

10.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão
contratual. 

10.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para
exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei.

10.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo da sanção aplicada. 

10.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento
Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57
da  Lei  n.  8.666/93,  devendo  a  solicitação  dilatória,  sempre  por  escrito,  ser
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações,
recebida contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os
atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

10.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos
pagamentos eventualmente devidos ao Contratado. 

10.7. As multas devidas serão descontadas do valor das faturas para pagamento, ou
quando não existir crédito da empresa contratada perante o contratante, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação. 
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10.8. Os procedimentos a serem adotados, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto
Velho - RO para a apuração de falta contratual no fornecimento de bens e serviços
observarão eventual Parecer da Procuradoria Geral do Município.
 
10.9. As empresas punidas com Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração
Pública,  Suspensão  Temporária  de  Participar  em  Licitação  ou  que  sejam  declaradas
Inidôneas serão incluídas no Cadastro de Fornecedores da Superintendência Municipal de
Licitações.

11. ANEXOS

11.1. É parte integrante deste Termo de Referência o seguinte anexo:

Anexo I – Descrição dos equipamentos, quantitativos e preços de referência.

Porto Velho-RO, 18 de setembro de 2019

Responsáveis pela Elaboração/Revisão:

LUCIBET VICENTIN
Técnica DIACAS/DA/SEMED

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista na Lei

Complementar Municipal nº 648/2017 e demais alterações.

_____________________________
MÁRCIO ANTÔNIO FELIX RIBEIRO

Secretário Municipal de Educação – SEMED
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ANEXO I 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, QUANTITATIVOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITE
M

DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR
UNIT.R$

VALOR 
TOTAL R$

ITENS EXCLUSIVO 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 polietileno rotomoldado com 7
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos cur-
vos com furos para visualização interna e com
possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 es-
truturas curvas iguais que funcionam como entra-
da e saída, com adornos estilizados. Faixa etá-
ria: a partir de 1 ano Medidas: Altura 1,00m,
Largura  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; Tolerância: ±10% (dez
por  cento).  CARACTERÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.
Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em es-
trutura curva. Mínimo de três módulos auto en-
caixáveis  vazados  para  visualização  interna  e
com possibilidades de expansão. Duas estruturas
curvas que funcionam como entrada e saída. Poli-
etileno 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), garantin-
do a cor e a resistência do produto. O túnel de-
verá apresentar diversos formatos. Os produtos
deverão ter as laterais arredondadas em seu aca-
bamento.  Os  parafusos  utilizados  para  encaixe
dos módulos devem ser fixos para que não se sol-
tem facilmente, visando segurança dos usuários.
Os materiais utilizados no processo de fabrica-
ção dos produtos deverão possibilitar a recicla-
gem após o término da vida útil. GARANTIA: Míni-
ma de um ano a partir da data de entrega, contra
defeitos  de  fabricação  e  pigmentação/coloração
de peças.

UND 8 4.674,12 37.392,96

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 1.017,12 14.239,68
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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  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. 

UND 22 1.115,33 24.537,26

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; Tolerân-
cia: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo
do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. 
Estrutura principal em aço carbono com travessão
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 requisitos de segurança estabeleci-
dos pela(s) norma(s) pertinente(s). Pé central 
em aço de 2”x 2,65mm. Corrente de sustentação em
aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação 
em corda trançada de Poliéster resistente, com 
no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de cor-
rentes de sustentação em aço, deverá ser utili-
zado o sistema de movimentação/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 cor-
das trançadas em poliéster, a fixação deverá ser
executada através de ganchos ou sistema similar 
que impeça o desgaste as cordas, devido ao atri-
to. Parafusos de fixação a base do tipo parabolt
em aço galvanizado, 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 encosto ou em polietileno rotomoldado (com-
posto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV
que protejam contra raios solares e desbotamento
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantin-

UND 8 3.118,33 24.946,64
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do a cor e a resistência do produto) com barra 
de segurança móvel e assento com encosto. Flange
com quatro furos em cada pé de sustentação para 
permitir a fixação do equipamento através de pa-
rafusos sob base de concreto. A pintura deverá 
ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com
espessura mínima de 70 micrômetros. Os produtos 
deverão ser montados/soldados através de proces-
so MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de 
arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos 
utilizados na fabricação dos produtos deverão 
ter seu topo fechado com tampa metálica soldada,
sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para
este acabamento. A superfície metálica do balan-
ço deverá receber tratamento anti-corrosão atra-
vés do processo de fosfatização. Os parafusos de
fixação à base do tipo parabolt deverão acompa-
nhar os produtos. GARANTIA: Mínima de um ano a 
partir da data de entrega, contra defeitos de 
fabricação e pigmentação/coloração de peças.

5 GIRA GIRA - CARROSSEL EM POLIETILENO para até 4 
crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos. Me-
didas: Altura 0,70m, Largura 0,91m, Comprimento 
0,91m. Gira-gira (carrossel) três lugares para 
crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TO-
LERÂNCIAS: Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495
mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTE-
RÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas.
Não tóxico. Peça composta por três partes: base,
assentos e volante. Base com textura antiderra-
pante - as distâncias entre a base e os assentos
e entre a base e o solo deverão acompanhar a 
norma vigente. Volante central fixo. Eixo me-
tálico central - o eixo e o volante deverão gi-
rar facilmente e de maneira segura para os usuá-
rios. Três assentos anatômicos e antiderrapan-
tes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fa-
bricado em polietileno pelo processo de rotomol-
dagem, composto com aditivo antiestático e adi-
tivo anti-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chu-
va), garantindo a cor e a resistência do produ-
to. Os produtos deverão ter as laterais arredon-
dadas 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.

UND 8 2.760,28 22.082,24

6 SOFÁ DOIS LUGARES - DESCRIÇÃO: Sofá de dois lu-
gares em material lavável e pés em alumínio. DI-
MENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1250 mm +/- 50 
mm; Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; Altura: 730 
mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS: Revestimento su-
perior em laminado de PVC com reforço em manta 
(Korino) CV 20;  Acabamento inferior em Tela de 
Ráfia; Estrutura: - Madeira de pinus e eucalipto
proveniente de reflorestamento com imunização 
contra mofo,cupim e microorganismos.  - Susten-
tação do assento e encosto com cintas elásticas 
de alta resistência. - Travamento da estrutura 
com grampos fixados com grampeadores pneumáti-

UND 6 2.518,00 15.108,00
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cos. Espumas de poliuretano:  - Assento: Densi-
dade D-23  dobradiças internas não visíveis na 
parte exterior do móvel em chapa de aço laminado
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. Fechadura de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
Chaves em duplicata presas às maçanetas corres-
pondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobre-
posto, 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 entrega,
contra defeitos de fabricação e oxidação. 

7 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - Descrição: Pol-
trona individual estofada, revestida em couro 
sintético, dotada de apóia-braços. Característi-
cas de estabilidade, resistência e durabilidade,
conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - So-
fás. Dimensões: Profundidade útil do assento: 
450mm +/- 20mm, Largura útil do assento: 470 +/-
20mm, Altura (h) da superfície do assento: 420 
+/- 10mm, Extensão vertical (h) do encosto: 
mínimo de 500mm, Largura útil do encosto: 470 
+/- 20mm, Inclinação da superfície do assento 
(em relação à horizontal): entre -2º a -7º, Ân-
gulo do encosto (em relação ao plano do assen-
to): 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 horizontal (medição realizada con-
forme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o compri-
mento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (me-
dição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 
15991-2). Características: Cadeira dobrável, com
estrutura tubular de seção circular em aço car-
bono;  Assento e encosto acolchoados com espuma 
revestida de lona vinílica laminada com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor 
BRANCA, removível ou articulada;  Apoio para os 
pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou
articulado; Sapatas antiderrapantes. A cadeira 
pode alternativamente ser dotada de dois rodí-
zios, desde que estes possuam freios; Cinto tipo
suspensório; Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletros-
tática, brilhante, polimerizada em estufa, es-
pessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES:   Os materiais e superfícies das 
partes acessíveis devem atender aos requisitos 
da ABNT NBR 300-3;  Bordas expostas e partes sa-
lientes devem ser arredondadas ou chanfradas e 
isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme 
ABNT NBR 300-1;  Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento  antiferruginoso que assegu-
re resistência à corrosão em câmara de névoa  
salina de no mínimo 300 horas;   Soldas devem 

UND 8 2.282,93 18.263,44
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possuir superfície lisa e homogênea,  não deven-
do apresentar pontos cortantes, superfícies ás-
peras ou escórias.   Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perímetro da uni-
ão; Todas as extremidades de perfis tubulares 
devem ser tamponadas. Dimensões: Comprimento: 
185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm. Caracte-
rísticas: Revestimento em material têxtil plas-
tificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor AZUL 
REAL, impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço impermeável; Es-
puma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma 
ABNT NBR 8537 RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é 
Indispensável atender às especificações técnicas
específicas para cada material.

8 MESA DE REUNIÃO - Com tampo retangular 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 acomo-
dação de pessoas 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 /máximo 100 micrometros. Tampo em
MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 
inferior com laminado melamínico de baixa pres-
são (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 encabeçados com perfil extrudado maciço 
de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma to-
nalidade do laminado do tampo, admitindo-se pe-
quenas variações decorrentes das características
de cada material (brilho, textura). O perfil 
deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tam-
po, e ser nivelado com as suas superfícies. Es-
trutura constituída de: Estrutura em aço carbono
com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. 
Fixação do tampo à estrutura através de parafu-
sos de rosca com buchas metálicas. Sapatas regu-
láveis em nylon ou polipropileno injetado. Ter-
minações de tubos em plástico injetado, na cor 
cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Es-
tas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. Peças injetadas não devem apresen-
tar rebarbas, falhas de injeção ou partes cor-
tantes. Acabamento das partes metálicas em pin-
tura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
Todos os encontros de tubos ou uniões de partes 
metálicas devem receber solda em toda a extensão
da união.

UND 8 735,90 5.887,20

ITEM DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

9 CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polieti-
leno: Portas, telha e janelas de plástico. Casi-
nha com textura simulando alvenaria e esquadri-
as, que lembra um chalé. Uso para crianças acima
de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123
cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para
crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TO-
LERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287

UND 6 11.091,38 66.548,28
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mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez
por  cento).  CARACTERÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.
Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multi-
colorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)
dos itens a seguir: janelas de correr, janela
colonial, porta vai e vem, tábua de passar com
ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo na janela
(apoio para os braços). O produto deverá ser fa-
bricado em polietileno pelo processo de rotomol-
dagem, composto com aditivo antiestático e adi-
tivo anti-UV que protejam contra raios solares
100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/
ou  chuva),  garantindo  a  cor  e  resistência  do
produto. Os produtos deverão ter as laterais ar-
redondadas em seu acabamento. Os parafusos uti-
lizados no produto devem ser fixados para que
não se soltem facilmente, visando à segurança do
usuário. 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 entre-
ga, contra defeitos de fabricação e pigmentação/
coloração de peças.

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

10 CASINHA DE BONECAS - Casa de bonecas em Polieti-
leno: Portas, telha e janelas de plástico. Casi-
nha com textura simulando alvenaria e esquadri-
as, que lembra um chalé. Uso para crianças acima
de 2 anos. Medidas: Altura 128 cm, Largura 123
cm, Comprimento 122 cm. Casinha de boneca para
crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TO-
LERÂNCIAS: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287
mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez
por  cento).  CARACTERÍSTICAS:  Selo  do  INMETRO.
Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multi-
colorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco)
dos itens a seguir: janelas de correr, janela
colonial, porta vai e vem, tábua de passar com
ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de
cozinha e campainha. Balcão externo na janela
(apoio para os braços). O produto deverá ser fa-
bricado em polietileno pelo processo de rotomol-
dagem, composto com aditivo antiestático e adi-
tivo anti-UV que protejam contra raios solares
100 e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/
ou  chuva),  garantindo  a  cor  e  resistência  do
produto. Os produtos deverão ter as laterais ar-
redondadas em seu acabamento. Os parafusos uti-
lizados no produto devem ser fixados para que
não se soltem facilmente, visando à segurança do
usuário. 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 entre-
ga, contra defeitos de fabricação e pigmentação/
coloração de peças.

UND 2 11.091,38 22.182,76

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

UND 36 233,94 8.421,84
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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. 

12 ESCORREGADOR  EM  POLIETILENO  -  Escorregador  em
polietileno  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.

UND 8 1.776,28 14.210,24

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

UND 8 1.244,95 9.959,60
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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  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 31 801,67 24.851,77

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,  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

UND 6 635,00 3.810,00
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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 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

UND 8 452,67 3.621,36
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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  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

59                                                              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

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

UND 6 515,48 3.092,88

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 264 209,90 55.413,60

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

UND 198 439,87 87.094,26
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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. 

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. 

UND 66 439,87 29.031,42

ITENS EXCLUSIVO 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: UND 12 531,33 6.375,96
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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. 

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 30 224,84 6.745,20

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  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.

CONJ 86 850,98 73.184,28
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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 1.197,67 14.372,04

25 MESA  DE  TRABALHO -  Descrição:  Mesa  para
professor, em tampo único, em melamina, com 25mm
de espessura, com bordas arredondadas em perfil
de  PVC,  e  acabamento  em  fita  de  PVC,  sobre
estrutura  metálica  tubular  tripé  composta  por
travessas  passa-cabos,  com  garras  nas
extremidades e furos para a passagem de cabos,
em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio,
tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos.
Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem
de  decapagem  e  fosfatização,  seguido  pelo
processo  de  pintura  eletrostática  com   tinta
híbrida  de  epóxi  com  poliéster  em  pó,  com
secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas
com rodízios em metal, e travamento lateral para
segredo. Bandeira frontal em melamina com altura
final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil
de PVC , e acabamento em fita de PVC. Dimensões:
Altura da mesa: 75 cm, Tampo da mesa retangular:
120 cm x 60 cm. 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. 

UND 31 618,78 19.182,18

26 MESA  RETANGULAR  MONOBLOCO,  com  bordas UND 62 611,34 37.903,08
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arredondadas,  medindo  1.80  x  0.80,  com
estruturas  retangulares  em  aço  50x30mm  parede
1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com
re-engrosso  de  30mm,  revestido  em  sua  face
superior em laminado melamínico pós formável  de
0,6mm  de  espessura  na  cor  salmão  (referência
L148),  acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco.
Acabamento  da  face  inferior  em  laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo
será por meio de parafusos auto-atarrachantes de
2 ½” x 3/16”  A estrutura em aço de pintura
eletrostática  com  tinta  epóxi  em  pó,  na  cor
branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras
de acabamento em polipropileno na cor branca,
fixado  à  estrutura  através  de  encaixe.  
  

27 BANCO  RETANGULAR  MONOBLOCO,  com  bordas
arredondadas,  medindo  1.80  x  0.40,  com
estruturas  retangulares  em  aço  50x30mm  parede
1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com
re-engrosso  de  30  mm,  revestido  em  sua  face
superior em laminado melamínico pós formável de
0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L
156),  acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco.
Acabamento  da  face  inferior  em  laminado
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo
é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2
½”  x  3/16”   A  estrutura  em  aço  com  pintura
eletrostática  de  tinta  epóxi  em  pó,  na  cor
branca fosca, polimerizada em estufa.  Garantia
do  Produto:  O  fornecedor  do  produto  deverá
encaminhar uma garantia contratual, por meio de
um termo escrito, que deverá esclarecer: No que
consiste a garantia; Qual o seu prazo;  Qual o
lugar  onde  ela  deve  ser  exigida;   O  que  a
garantia não cobre, Qualidade estética: Envolve
a combinação de formas, cores, uso de materiais,
textura para que os produtos sejam visivelmente
agradáveis e outros.

UND 31 269,95 8.368,45

28 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5
ANOS (mesa  com  4  cadeira),  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 revestido em laminado melamínico de
várias  cores  (amarelo,  azul  e  vermelho),
encabeçado com  fitas de bordo de poliestireno
de 1,5mm de espessura na cor preta colado com
adesivo  “  Hot  Melting”.  Medidas:   Altura  da
mesa: 60 cm; Tampo da mesa trapezoidal para 01
lugar: base maior - 60cm x  base menor - 40 cm x
largura – 40cm. Cadeira com assento e encosto
revestidos de laminado  melamínico  de várias
cores  (amarelo,  azul  e  vermelho)  e  fixados
através  de  rebites  POP.  Estrutura em  tubo
de  ¾”  com  soldagem  eletrônica,  pintura
eletrostática  na  cor  branca.  Sapatas  das
cadeiras em polipropileno copolímero, injetados,
na  mesma  cor  e  tonalidade  da  tinta  de

CONJ 48 963,33 46.239,84
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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. 

29 CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM UMA CADEIRA PARA
CRIANÇAS  DE  5  A  6  ANOS. Mesa para  altura do
aluno compreendida entre 1,19  e 1,42, com tampo
retangular  em  MDP  ou  MDF,  revestido  na  face
superior em laminado melamínico de alta pressão.
Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da
mesa: 59,4 cm, Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x
60 cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, 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.
Características:  Assento  e  encosto  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;  Quando  fabricado  em
compensado, o assento deve receber revestimento
na face superior de laminado melamínico de 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

CONJ 48 312,33 14.991,84
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micrometros,  na  cor  CINZA  (ver
referências).Estrutura  composta  de:  montantes
verticais e travessa longitudinal confeccionados
em  tubo  de  aço  carbono  laminado  a  frio,  com
costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa
16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em
tubo  de  aço  carbono  laminado  a  frio,  com
costura, curvado em formato de "C", com secção
circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa
16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço
carbono  laminado  a  frio,  com  costura,  secção
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16
(1,5mm).  Ponteiras  e  sapatas  em  polipropileno
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor
LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura
através  de  encaixe.  Dimensões,  design  e
acabamento  conforme  projeto.  Nos  moldes  das
ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo
internacional  de  reciclagem,  apresentando  o
número  identificador  do  polímero,  datador  de
lotes indicando mês e ano, a identificação do
modelo  e  o  nome  da  empresa  fabricante  do
componente injetado. Nas partes metálicas deve
ser  aplicado  tratamento  antiferruginoso  que
assegure  resistência  à  corrosão  em  câmara  de
névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos
elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida
Epóxi/  Poliéster,  eletrostática,  brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA. Cadeira empilhável com
assento e encosto em polipropileno injetado ou
em  compensado  anatômico  moldado.  Estrutura
tubular de aço. 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   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. 

30 CADEIRA PARA REUNIÃO: Cadeira fixa 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,
base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta,
encosto  fixo,  revestimento  em  tecido  fogo
retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia
braços em poliuretano. OBS: A cadeira deve obter
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 78 766,23 59.765,94

31 COLCHONETE PARA SALAS DE REPOUSO, (Creches I,
II, III e Pré escola) nas medidas  de  1,85  cm

UND 51 186,53 9.513,03
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de comprimento  x  65  cm de  largura  e  5  cm
de  espessura,   com   revestimento   externo
resistente  em  Kourino  na  cor  azul  real,
que   permita   lavagem   e   secagem   rápida,
deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura
interna  deve  ser  feita  com  lâmina  de  espuma
selada  densidade  nominal  kg/m³:  D  -  28;  com
zíper de acabamento oculto,; espuma de acordo
com as normas ABNT NBR 8537OBS: Os  materiais
constituintes   deverão   possuir   proteção
dupla:   ANTIÁCARO   e  ANTIALÉRGICA.  O  produto
deverá  possuir  certificação  do  INMETRO.·
Colchonete  de  lâmina  de  espuma  flexível  de
poliuretano para uso infantil, com garantia do
fabricante.

32 PLACAS DE TATAME EM EVA -  Descrição: Tatame em
placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato
de vinil) com bordas de acabamento. Dimensões:
Tamanho  das  placas:  1000  mm  x  1000  mm,
Espessura:  20  mm,  Características:  Placas  de
tatame  intertravadas  e  bordas  de  acabamento,
confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com
superfície  texturizada,  siliconizada,
antiderrapante e lavável; Densidade entre 150 e
180 gramas por centímetro cúbico; Cada peça deve
ser  fornecida  em  conjunto  com  uma  borda  de
acabamento.  Os  encaixes  devem  proporcionar  a
junção perfeita das peças; As arestas de bordas
e placas devem ser uniformes, com corte preciso
a 90º em relação ao plano da superfície, isentas
de rebarbas e falhas.

UND 150 115,33 17.299,50

33 QUADRO MURAL DE FELTRO com moldura em alumínio
anodizado  natural  fosco,  frisado,  vista  de
20x19mm  profundidade;  fundo  do  quadro
confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em
feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm; Largura
90 cm. O produto deverá possuir certificação do
INMETRO.

UND 50 173,46 8.673,00

Valor Total Estimado R$ 813.203,13  (oitocentos e treze mil duzentos e três reais e treze
centavos).
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Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

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

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação  completa  do  representante  da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar) do
Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
______________________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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Proc. 09.0266/2019

Fls.___________________

Visto:_________________

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

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que  até  a  presente  data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº______/2019/SML/PVH, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

_____________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº___/2019/SML/PVH,  declaramos  que  a  empresa
(RAZÃO SOCIAL), CNPJ nº ____________________________, está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações – SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

___________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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