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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021 
 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari - CONSISA VRT, torna público que o 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, reunir-se-á no dia 25 de outubro de 2021, às 8he30min, na Av. Sete de 
Setembro, n° 45, Bairro Florestal, em Lajeado/RS, para receber propostas e documentação para 
REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com 
fornecimento parcelado de móveis escolares, aplicada ao atendimento da rede pública de ensino dos 
órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na 
condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os quantitativos estimados no Termo de 
Referência (ANEXO I). O presente Edital poderá ser consultado no site www.consisavrt.com.br e junto 
à sede do CONSISA VRT, no horário das 8he30min às 11he30min e das 13he30min às 16he30min, de 
segunda a sexta-feira, na Av. Sete de Setembro, 45, Bairro Florestal, Lajeado/RS. Demais informações 
devem ser solicitadas por escrito ou por e-mail ao CONSISA VRT (e-mail: compras@consisavrt.com.br) 
ou junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e ou www.consisavrt.com.br 

 
 

 
 

 
MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca, RS 

http://www.consisavrt.com.br/
mailto:ciscai@hotmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.consisa/
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº20/2021 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°09/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI – CONSISA VRT, torna público 
que realizará LICITAÇÃO COMPARTILHADA, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA visando o 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado do objeto 
abaixo indicado para os ÓRGÃOS PARTICIPANTES desta licitação, nas condições previstas neste Edital e 
seus anexos, nos termos da Lei Federal nº10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal 
10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução nº026/2014, de 26 de 
dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei Complementar n°123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 11.107/05, Decreto Federal 
nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
ORÇAMENTO SIGILOSO 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
Até às 8h do dia 25.10.2021 

 
ABERTURA DAS PROPOSTAS:  
Até às 8h30min do dia 25.10.2021 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 
1 DO OBJETO 
1.1. A presente licitação visa a seleção de propostas para o REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de móveis 
escolares, aplicada ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da 
Federação consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta 
licitação de acordo com os quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
1.2. O CONSISA VRT é Órgão gerenciador responsável pela condução do Conjunto de procedimentos 
para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços desta licitação compartilhada.  
1.3. Os municípios associados ao CONSISA VRT não estão obrigados a contratar o objeto desta licitação 
ou tampouco observar as quantidades indicadas neste Edital, ficando-lhe facultada a utilização de 
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do 
Registro de Preços preferência em igualdade de condições. 
1.4. Fazem parte do Presente Processo Licitatório os seguintes Municípios, integrantes do CONSISA 
VRT, ou que venham a integrar, na validade do registro de preços: Anta Gorda, Itapuca, Arvorezinha, 
Boqueirão do Leão, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do 
Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, 
Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das Antas, 
Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Itapuca, Santa Clara do Sul, Santa Tereza, São Valentim do 
Sul, São José do Herval, Sério, Teutônia, Travesseiro, União da Serra, Vespasiano Correa e Westfália. (E 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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OU MUNICÍPIOS OU ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE VENHAM A ADERIR, NOS TERMOS DA LEI DE LICITAÇÕES 
E DEMAIS DIPLOMAS LEGAIS) 
1.5. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
1.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada LOTE registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes 
que aderirem. 
 
2. DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO:  
2.1. A sessão eletrônica será realizada através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 
25/10/2021, com início às 8h30min, horário de Brasília/DF.   
2.2. O horário de encerramento da sessão eletrônica ficará a critério do(a) Pregoeiro(a), de acordo 
com as necessidades surgidas no andamento da sessão. 
2.3. Somente poderá participar da licitação o particular que apresentar proposta através do site 
indicado na subcondição 2.1, até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão 
eletrônica na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
3.1 Poderão participar desta licitação, as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
licitação que atenderem todas as exigências constantes neste Edital, inclusive quanto à documentação, 
e estiverem devidamente credenciadas no Portal de Compras Públicas 
www.portaldecompraspublicas.com.br.  
3.2 Será vedada a participação de:  
a) Empresas que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto da licitação; 
b) Empresas impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública direta ou 
indireta;  
c) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer Autoridade Competente para tanto;  
d) Empresas sob processo de falência e concordata;  
e) Empresas que tenham servidor ou dirigente da secretaria requisitante, enquadrado no inciso III do 
art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;  
f) Empresas consorciadas.  
3.3 A participação na presente licitação implica a aceitação plena das condições expressas neste Edital 
e seus Anexos.  
 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
4.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.1.1 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data de recebimento do pedido. 
4.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
4.2 As impugnações aos termos do Edital do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal 
de Compras Públicas. O horário limite para recebimento das impugnações é às 17 horas da data 
especificada no sistema, considerando o horário de expediente desta Administração. 
4.2.1 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 
4.2.2 Acolhida a impugnação contra o Edital, somente será definida e publicada nova data para a 
realização do certame quando a impugnação afetar a formulação das propostas. 
4.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de 
forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
4.3.1 Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso. 
4.3.2 A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que 
o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
4.4 O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá 
o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio 
eletrônico, através do Portal de Compras Públicas. 
4.5 Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo 
de 03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente. 
4.6 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará na decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto 
ao licitante declarado vencedor. 
4.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser 
aproveitados. 
4.8 Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como 
aqueles encaminhados por meios que não o Portal de Compras Públicas. 
4.9 Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, 
aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a 
viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
4.10 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser 
consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa 
do certame. 
 
5. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS  
5.1 Serão utilizados para a realização deste certame, recursos de tecnologia da informação, compostos 
por um Conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do 
envio de lances dos licitantes, com plena visibilidade para o(a) Pregoeiro(a) e total transparência dos 
resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores - Internet.  
5.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e do Portal de Compras Públicas, 
empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras 
eletrônicas.  
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5.3 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do certame deverão dispor de um 
cadastro prévio junto ao Portal de Compras Públicas.  
5.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
5.3.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico.  
5.3.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
5.4 Como requisito para a participação no Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante 
deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos.  
5.4.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 
licitante às sanções previstas no Edital e na legislação vigente.  
5.5 O licitante, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para cadastrar proposta e/ou dar um lance 
no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento, 
nos valores e condições da referida proposta/lance, e caso essa proposta/lance seja a classificada, será 
reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado.  
5.6 O licitante é inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta, assim como os lances inseridos durante 
a sessão pública.  
5.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.8 Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração e 
apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR TOTAL DO LOTE”, 
conforme exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 
11 a 25 de outrubro de 2021, até as 8h (horário de Brasília). 
6.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 
e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e a proposta, contendo os preços 
unitário e total do(s) lote(s) oferecido(s), até meia hora antes do início da sessão eletrônica. 
6.2.1. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão 
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da 
sessão pública de lances. 
6.2.2. A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser enviados em formulário 
específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e deverão estar, obrigatoriamente no 
formato PDF. 
6.2.3. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão eletrônica. 
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6.2.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão, ficando 
responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.2.5. Em relação a cada qual dos itens licitados, não será admitida cotação inferior à quantidade 
prevista neste Edital e seus anexos.  
6.2.6. A proposta eletrônica deverá apresentar preços unitário e total relativamente a cada qual dos 
lotes ofertados. As licitantes poderão formular proposta de preços em relação a um, a alguns, ou a 
todos os lotes licitados.  
6.2.6.1 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em algarismos, com no máximo 
duas casas decimais após a vírgula. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, quer diretos, quer indiretos, como, por exemplo, transportes, fretes, 
tributos, relacionados com o fornecimento do objeto da presente licitação.  
6.2.6.2. Da mesma forma, a proposta eletrônica deve contemplar a descrição completa do produto 
ofertado, sua marca, bem como o prazo de validade da proposta, igual ou superior a 60 dias.   
6.3. A licitante melhor classificada deverá encaminhar via sistema, através de campo próprio no Portal 
de Compras Públicas, a proposta de preços, no formato PDF, em papel timbrado da empresa, 
contendo os dados de identificação (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para 
contato), identificada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da 
empresa, nos termos do item 8.22. Deverá conter ainda:  
6.3.1. Descrição completa e detalhada de todos os itens do lote classificado, especificando a marca, o 
modelo (se houver) e fabricante; 
6.3.2. Especificação do preço unitário e total dos itens do lote classificado, expresso em reais, com, no 
máximo, 02 (duas) casas decimais; 
6.3.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data 
de sua apresentação; 
6.3.4. Prazo de entrega dos materiais; 
6.3.5. Indicação nome completo do representante legal da empresa com a devida qualificação, 
(nacionalidade, estado civil, profissão, n.º do CPF, n.º da cédula de identidade, endereço residencial) e 
telefone; 
6.4. Poderá ser admitido pelo(a) Pregoeiro(a) erro de natureza formal, desde que não comprometa o 
interesse público e da administração.   
 
7. DO INÍCIO DA SESSÃO 
7.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e horário 
previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Federal nº 10.024/19, com a divulgação 
da melhor proposta de preços recebida, que deverá estar em perfeita consonância com as 
especificações e condições de fornecimentos detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
7.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de 
acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema 
eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
7.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo 
próprio do sistema eletrônico. 
7.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão 
disponíveis na internet. 
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8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E PROCEDIMENTO 
8.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do 
recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
8.1.1. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o VALOR TOTAL DO LOTE, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
8.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 
8.3. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema. 
8.4. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
8.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 5,00 (cinco reais), que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor 
oferta. 
8.6. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e fechado, conforme art. 32 
do Decreto Federal 10.024/2019, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
8.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (Quinze) minutos. 
8.8. Encerrado o prazo do item 8.7, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances 
e, transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
8.8.1. Encerrado o prazo que trata o item 8.8, o sistema abrirá a oportUnidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10% (dez) superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até 05(cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.8.2. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 8.8.1, os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), 
poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento do prazo. 
8.8.3. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 8.8.2 e 8.8.3, haverá o 
reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
8.9. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 8.8.1, 8.8.2 e 8.8.3, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade. 
8.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.11. Durante o transcurso da sessão pública, na fase aberta, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
8.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação. 
8.15. Encerrada a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 
nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do 
art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
8.16. Encerrada a sessão de lances, o sistema verificará a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 
44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.16.1. Entende-se como empate ficto, as situações em que as propostas apresentadas pela 
microempresa ou empresa de pequeno porte sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 
de menor valor. 
8.17. Ocorrendo o empate ficto, na forma do sub anterior, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) 
minutos, nova proposta inferior àquela considerada até então, de menor preço, situação em que será 
declarada vencedora do certame.  
8.17.1. Se a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada não apresentar nova proposta 
inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou 
empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1, a 
apresentação de nova proposta no prazo previsto no subitem anterior. 
8.18. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do subitem 
8.17, será declarado melhor classificado do lote o licitante detentor da proposta originariamente de 
menor valor. 
8.19. O disposto nos subitens 8.16 a 8.18 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor 
inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às 
empresas que deixarem de declarar a condição de beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06 no 
momento do envio de suas propostas pelo sistema. 
8.20. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
8.21.1. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado 
na sessão pelo Pregoeiro. 
8.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
8.22. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, através de 
campo próprio no Portal de Compras Públicas, a proposta adequada ao último lance ofertado e, se 
necessário, os documentos complementares, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da 
solicitação do Pregoeiro no sistema. 
8.22.1. A proposta de preços atualizada e os documentos complementares deverão estar no formato 
PDF. 
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8.23. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para aquisição do objeto e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital. 
8.24. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins 
de habilitação e classificação. 
8.24.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a 
sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
8.25. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências 
para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
8.26. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
8.27. O Pregoeiro poderá suspender ou reabrir a sessão pública a qualquer momento, 
justificadamente. 
8.28. O sistema eletrônico do Portal de Compras Públicas disponibilizará as Atas e Relatórios, que 
poderão ser visualizados e impressos pelos interessados. 
 
9. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
9.1 Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em 
plena validade na data de abertura do certame. 
9.1.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de 
acordo com o número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
9.2 Não serão aceitos protocolos, documentos não autenticados, nem documentos com prazo de 
validade vencido.  
9.2.1 Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias 
contados da data de emissão, exceto Comprovante de Inscrição no CNPJ e Atestado de Qualificação 
Técnica (quando este for solicitado).  
9.2.2 Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade 
através de consulta realizada pelo Pregoeiro.  
9.3 As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio administrador 
do licitante ou por seu representante legal.  
9.3.1 Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de 
procuração, com firma do outorgante reconhecida, em que conste o nome do licitante outorgante e de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de 
amplos poderes para a formulação de propostas, para dar lance(s) em licitação pública e para a prática 
dos demais atos inerentes ao certame.  
9.4 O licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:  
 
9.4.1 Habilitação Jurídica: 
a) Carteira de identidade dos sócios. 
b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual. 



 

 

 

     

Página | 10  
 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir.  
Nota (01): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva.  
 
9.4.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; compatível com o objeto do Edital; 
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais previstas 
na lei 8.212, de 24.7.1991; 
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
9.4.3 Documentos pertinentes à Qualificação Técnica: 
9.4.3.1 Apresentação de no mínimo, 01 (um) ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 
técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que 
comprove(m):   
a.1) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades 
com o objeto desta licitação. 
a.2) o atestado de capacidade técnica deve ser emitido em papel timbrado do emitente e além disso 
conter: nome, cargo e telefone para contato do responsável pela emissão do atestado. 
Nota (02): Os atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a produtos 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal especificada no contrato social registrado 
na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do 
Brasil - RFB. 
9.4.3.2. Registro ou inscrição da empresa fabricante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 
(C.R.E.A), órgão fiscalizador da atividade profissional a que está sujeita, sem o qual está impedida de 
funcionar, conforme exigência estabelecida na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, 
especialmente no que dispõe os artigos 59 e 60, bem como na Resolução nº 417, de 27 de março de 
1998 expedida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, devidamente 
atualizada e, inclusive, com a menção de sua validade. 
9.4.3.3. Apresentar laudo técnico emitido e assinado em conjunto por Arquiteto ou Engenheiro 
especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, bem como por Médico especialista em 
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Medicina do Trabalho; comprovando que o produto  ofertado (Especificações) atende às normas da NR 
17, bem como às Normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas (atualizada). 
9.4.3.4. Certificado de Regularidade e Certidão Negativa de Débito junto ao IBAMA cfe. LEI Federal nº 
6938/1981 e alterada pelo nº 10.165/2000; da Empresa participante que comprove que as madeiras 
utilizadas são oriundas de florestas nativas com projetos de manejo florestal, conforme instrução 
Normativa/IBAMA Nº 08 de 18 de setembro de 2003. 
9.4.3.5. Licença de Operação (LO) Ambiental do fabricante emitida pelo órgão estadual competente da 
sede da licitante conforme Lei Federal Nº6938 art. 10 e sua resolução nº 237/1997. 
9.4.3.6. Apresentar Catálogo com as características técnicas e /ou manuais de instruções relativos aos 
equipamentos ofertados, de modo a permitir a integral Avaliação Técnica dos mesmos. 
9.4.3.7 Apresentação de Certificação, conforme segue: 
Lote 1:  
Para os itens de 1 a 20: 
- Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a 
Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente 
ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é 
correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; o Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas(ABNT); Relatório 
de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de acordo com a ABNT NBR 
8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT 
NBR 8094/1983, emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não 
revestido, no mínimo 1500 horas, que contenha união soldada).  
Para os itens de 21 a 23: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas(ABNT); Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina ABS da prancheta da 
cadeira universitária, conforme Norma ASTM D790-17, emitido por laboratório acreditado pelo 
Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 5% - 53; Tensão máxima 54; 
alongamento na tensão máxima 6 e Módulo Elástico (Mpa) 1520; Relatório de ensaio de resistência à 
flexão da resina PP do assento e encosto da universitária, conforme Norma ASTM D790-17, emitido 
por laboratório acreditado pelo Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  Tensão 
(Mpa) a 5% - 31; Tensão máxima 31; alongamento na tensão máxima 5 e Módulo Elástico (Mpa) 1300; 
Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina ABS prancheta da cadeira universitária, conforme 
Norma ISO 178:2010, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, com os seguintes resultados 
mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 5% - 66; Tensão máxima 66; alongamento na tensão máxima 4 e 
Módulo Elástico (Mpa) 2780 e Relatório de ensaio de resistência à flexão da resina PP do assento e 
encosto da cadeira universitária, conforme Norma ISO 178:2010, emitido por laboratório acreditado 
pelo Inmetro, com os seguintes resultados mínimos de média:  Tensão (Mpa) a 5% - 34; Tensão 
máxima 34; alongamento na tensão máxima 4 e Módulo Elástico (Mpa) 1700. 
Para os itens de 24, 25 e 26: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada).  
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Lote 2: 
Para os itens 1 a 8, 16 a 18: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada).  
Para os itens 9 a 15 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
Para o item 19: 
Certificado de Conformidade do Inmetro para o berço e Certificado de Conformidade do Inmetro para 
o colchão. 
Lote 3: 
Para os itens 1 e 2: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada).  
Para o item 3:  
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, do 
impacto IZOD em material polimérico das cabeceiras e pés de apoio articulável da caminha empilhável 
com resistência média ao impacto igual ou maior que 182 J/m, em nome da marca cotada na proposta.  
Lote 4: 
Para os itens 1 a 9: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada). 
Lote 5: 
Para os itens 1 a 9: 
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada). 
Lote 6: 
Para os itens 1 a 6: 
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Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio sobre corrosão por exposição a atmosfera úmida 
saturada de acordo com a ABNT NBR 8095/2015 e Relatório de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à névoa salina, ABNT NBR 8094/1983, emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO (material metálico revestido e não revestido, no mínimo 1500 horas, que 
contenha união soldada). 
 
9.4.4 Qualificação Econômica - Financeira 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
9.5 Todos os documentos a serem assinados pela empresa devem ter assinatura eletrônica/digital da 
pessoa jurídica ou física (representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido 
por autoridade certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. 
 
10. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
10.1 Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação conforme modelo (ANEXO II);  
10.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 
conforme modelo (ANEXO III); 
10.3. Declaração, sob as penas da lei, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 
modelo no (Anexo IV) deste Edital; 
Nota (03): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser 
acompanhadas de Procuração, que conceda poderes ao signatário. 
Nota (04): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante. 
 
11. DO JULGAMENTO 
11.1 Após análise da proposta e da documentação, o(a) Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) 
vencedor(es). 
11.2 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora 
não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará, na ordem de classificação, a 
proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente homologará e adjudicará o objeto da licitação ao(s) vencedor(es). 
12.2 A adjudicação do objeto desta licitação à empresa vencedora formalizar-se-á através da 
homologação pelo site www.portaldecompraspublicas.com.br . 
 
13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar, a Ata de Registro de Preços – ARP (ANEXO 
VI), cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
13.2 O prazo estabelecido no subitem 13.1 para assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  
13.3 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 
os lotes constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
lote(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
13.4 O CONSISA VRT realizará periodicamente de pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços -ARP. 
 
14. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
14.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado; 
e  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
14.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem 
anterior, será formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
14.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
15.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros 
meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, 
assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
16.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do 
Órgão Participante.  
16.1.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
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16.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
16.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
16.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
16.1.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal e atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  
16.1.4.1 O prazo previsto no item 16.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota 
fiscal apresentada pela Contratada.  
16.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) 
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter 
regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
16.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos 
relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições 
sociais previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 
16.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
16.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
 
17. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
17.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 020/2021. 
17.2. Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 
quando da emissão das Notas de Empenho. 
 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
19. DOS REAJUSTES 
19.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
20. DA FISCALIZAÇÃO 
20.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser 
designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar 
nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao especificado. 
20.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
20.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo 
máximo de 03 (três) dias após a notificação. 
 
21. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
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21.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação 
(antes da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que 
comprove o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de 
reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 
22. DAS OBRIGAÇÕES  
22.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
22.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
22.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
22.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitado os direitos do contratado;  
22.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 
8.666/93;  
22.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
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22.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
22.2 DAS OBRIGAÇÕES DÕ FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
22.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
22.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas 
as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do 
objeto.  
22.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
22.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto da Ata de acordo com as especificações e 
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas 
nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, 
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
c) É de responsabilidade da CONTRATADA indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
 
23. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
23.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
24.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
24.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
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24.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no 
Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
24.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 
atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
24.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 
o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e 
ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
24.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
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24.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail. 
24.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
25.1 Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 
comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
25.2 A anulação do Pregão induz à do contrato. 
25.3 A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
26.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como 
todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as 
circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos 
envolvidos na execução do objeto desta licitação. 
26.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
26.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nele contidas. 
26.4 É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
26.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
26.6 A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR e 
ISS. 
26.7 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Rodovia RS 332, KM 
21, nos dias úteis, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os referidos 
documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.consisavrt.com.br. e www.portaldecompraspublicas.com.br . 
26.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se 
limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5º da 
Lei Federal n° 8.666, de 1993. 
26.9 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio com base nas disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
26.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado 
que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser 
celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas. 

http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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26.11 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone 
(51) 3710-2706 e e-mail: compras@consisavrt.com.br ou nos endereços eletrônicos 
www.consisavrt.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. As licitantes que tiverem eventuais 
dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidas durante o expediente do CONSISA 
VRT. A licitante interessada poderá adquirir cópia do presente Edital junto ao CONSISA VRT. 
26.12 Integram este Edital os seguintes ANEXOS: 
- Anexo I  – Termo de Referência; 
- Anexo II  – Modelo de Declaração de superveniência de fato impeditivo para habilitação; 
- Anexo III  – Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal; 
- Anexo IV  – Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
- Anexo V  – Modelo de Proposta Financeira. 
- Anexo VI  – Minuta da ata de registro de preços. 
 
Lajeado (RS), 06 de outubro de 2021. 

 
 
 

MARCOS JOSE SCORSATTO 
Presidente do CONSISA VRT 

Prefeito de Itapuca/RS 
 
 

 
 
Este Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 09/2021 foi revisado em 06.10.2021 e está de acordo 
com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. 
Segue Minuta de Contrato. Publique-se. 

 
 
 

ASSESSORIA JURÍDICA 
CARLOS RAFAEL MALLMANN OAB 69.179  

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

mailto:compras@consisavrt.com.br
http://www.consisavrt.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETIVO  
1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar fornecimento parcelado de móveis escolares, 
aplicado ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante. 
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das 
propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo com fornecimento parcelado de móveis escolares, 
aplicada ao atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação 
consorciados ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com 
os quantitativos estimados, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
3. JUSTIFICATIVA  
3.1 A presente contratação se faz necessária a fim de propiciar condições adequadas para atender as 
necessidades escolares, considerando o desgaste do mobiliário e para garantir um bom atendimento aos alunos 
das escolas.  
 

LOTE DESCRICAO QUANT 

1 

104905 - LOTE 1 - ITEM 01 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 7.000 

104906 - LOTE 1 - ITEM 02 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104907 - LOTE 1 - ITEM 03 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104908 - LOTE 1 - ITEM 04 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104909 - LOTE 1 - ITEM 05 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 4.000 

104910 - LOTE 1 - ITEM 06 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 4.000 

104912 - LOTE 1 - ITEM 07 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 CONJUNTO - CONJUNTO 2.000 

104913 - LOTE 1 - ITEM 08 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 CONJUNTO - CONJUNTO 2.000 

104914 - LOTE 1 - ITEM 09 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 5.000 

104915 - LOTE 1 - ITEM 10 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104916 - LOTE 1 - ITEM 11 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 7.000 

104917 - LOTE 1 - ITEM 12 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104918 - LOTE 1 - ITEM 13 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104919 - LOTE 1 - ITEM 14 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104920 - LOTE 1 - ITEM 15 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 01 CONJUNTO - CONJUNTO 3.000 

104921 - LOTE 1 - ITEM 16 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 06 CONJUNTO - CONJUNTO 6.000 

104922 - LOTE 1 - ITEM 17 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 05 CONJUNTO - CONJUNTO 2.500 

104923 - LOTE 1 - ITEM 18 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 04 CONJUNTO - CONJUNTO 2.500 

104924 - LOTE 1 - ITEM 19 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 03 CONJUNTO - CONJUNTO 2.500 

104925 - LOTE 1 - ITEM 20 - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 01 CONJUNTO - CONJUNTO 2.000 

104926 - LOTE 1 - ITEM 21 - CADEIRA UNIVERSITARIA UNIDADE - UNIDADE 3.000 

104927 - LOTE 1 - ITEM 22 - CADEIRA UNIVERSITARIA UNIDADE - UNIDADE 3.000 

104929 - LOTE 1 - ITEM 23 - CADEIRA UNIVERSITARIA UNIDADE - UNIDADE 3.000 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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104930 - LOTE 1 - ITEM 24 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA UNIDADE - UNIDADE 800 

104931 - LOTE 1 - ITEM 25 - CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA UNIDADE - UNIDADE 1.200 

104932 - LOTE 1 - ITEM 26 - MESA PCR UNIDADE - UNIDADE 600 

2 

104933 - LOTE 2 - ITEM 01 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 7 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 800 

104934 - LOTE 2 - ITEM 02 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 6 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 800 

104935 - LOTE 2 - ITEM 03 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA CENTRAL 8 MESAS TRAPEZIO E 8 
CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 

600 

104936 - LOTE 2 - ITEM 04 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA CENTRAL 6 MESAS TRAPEZIO E 6 
CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 

400 

104937 - LOTE 2 - ITEM 05 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 800 

104938 - LOTE 2 - ITEM 06 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 8 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 600 

104939 - LOTE 2 - ITEM 07 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 600 

104940 - LOTE 2 - ITEM 08 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL 1 MESA E 8 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 700 

104941 - LOTE 2 - ITEM 09 - ESTANTES COM BAU UNIDADE - UNIDADE 400 

104942 - LOTE 2 - ITEM 10 - ESTANTE ORGANIZADORA UNIDADE - UNIDADE 400 

104943 - LOTE 2 - ITEM 11 - FRALDARIO TROCADOR UNIDADE - UNIDADE 400 

104944 - LOTE 2 - ITEM 12 - ARMARIO ALTO MULTI USO UNIDADE - UNIDADE 600 

104945 - LOTE 2 - ITEM 13 - ARMARIO NOVE PORTAS COLORIDAS UNIDADE - UNIDADE 600 

104946 - LOTE 2 - ITEM 14 - ARMARIO PARA MOCHILAS UNIDADE - UNIDADE 600 

104947 - LOTE 2 - ITEM 15 - ESTANTE COM NOVE NICHOS UNIDADE - UNIDADE 600 

104948 - LOTE 2 - ITEM 16 - MESA MATERNAL ATIVIDADES DE QUATRO LUGARES UNIDADE - UNIDADE 900 

104949 - LOTE 2 - ITEM 17 - MESA MATERNAL ATIVIDADES DE CINCO LUGARES UNIDADE - UNIDADE 800 

104950 - LOTE 2 - ITEM 18 - CADEIRA GIRATORIA PARA MONITORA UNIDADE - UNIDADE 900 

104951 - LOTE 2 - ITEM 19 - CADEIRA GIRATORIA PARA MONITORA UNIDADE - UNIDADE 600 

3 

104952 - LOTE 3 - ITEM 01 - CONJUNTO MESA BIPARTIDA COM 4 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 600 

104953 - LOTE 3 - ITEM 02 - CONJUNTO MESA TRIPARTIDA COM 6 CADEIRAS CONJUNTO - CONJUNTO 600 

104954 - LOTE 3 - ITEM 03 - CAMINHA EMPILHAVEL CONJUNTO - CONJUNTO 2.400 

4 

104955 - LOTE 4 - ITEM 01 - CONJUNTO COLETIVO ADULTO 1 MESA E 4 CADEIRAS UNIDADE - UNIDADE 400 

104956 - LOTE 4 - ITEM 02 - CONJUNTO SEXTAVADO ADULTO 1 MESA E 6 CADEIRAS UNIDADE - UNIDADE 400 

104957 - LOTE 4 - ITEM 03 - CONJUNTO REFEITORIO ADULTO 1 MESA E 2 BANCOS UNIDADE - UNIDADE 1.200 

104958 - LOTE 4 - ITEM 04 - MESA REFEITORIO ADULTO COM 8 ASSENTOS ESCAMOTEAVEIS UNIDADE - 
UNIDADE 

800 

104959 - LOTE 4 - ITEM 05 - MESA REFEITORIO ADULTO EM RESINA COM 8 ASSENTOS ESCAMOTEAVEIS 
UNIDADE - UNIDADE 

800 

104960 - LOTE 4 - ITEM 06 - MESA REFEITORIO ADULTO EM RESINA COM 6 ASSENTOS ESCAMOTEAVEIS 
UNIDADE - UNIDADE 

800 

104961 - LOTE 4 - ITEM 07 - CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 1 MESA E 2 BANCOS UNIDADE - UNIDADE 400 

104962 - LOTE 4 - ITEM 08 - CONJUNTO REFEITORIO INFANTIL 1 MESA E 4 CADEIRAS UNIDADE - UNIDADE 400 

104963 - LOTE 4 - ITEM 09 - CONJUNTO REFEITORIO MATERNAL 1 MESA E 4 CADEIRAS UNIDADE - UNIDADE 400 

5 

104964 - LOTE 5 - ITEM 01 - CADEIRA ESTOFADA FIXA UNIDADE - UNIDADE 800 

104965 - LOTE 5 - ITEM 02 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA UNIDADE - UNIDADE 180 

104966 - LOTE 5 - ITEM 03 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA SEM BRACOS UNIDADE - 
UNIDADE 

180 

104967 - LOTE 5 - ITEM 04 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO DIRETOR UNIDADE - UNIDADE 240 
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104968 - LOTE 5 - ITEM 05 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE UNIDADE - UNIDADE 240 

104969 - LOTE 5 - ITEM 06 - CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE UNIDADE - UNIDADE 120 

104970 - LOTE 5 - ITEM 07 - CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE UNIDADE - UNIDADE 180 

104971 - LOTE 5 - ITEM 08 - CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA UNIDADE - UNIDADE 180 

104972 - LOTE 5 - ITEM 09 - LONGARINA 2 LUGARES EM POLIPROPILENO UNIDADE - UNIDADE 360 

6 

104973 - LOTE 6 - ITEM 01 - ARMARIO ALTO 2 PORTAS UNIDADE - UNIDADE 600 

104974 - LOTE 6 - ITEM 02 - ARMARIO ESTANTE UNIDADE - UNIDADE 600 

104975 - LOTE 6 - ITEM 03 - ARMARIO BAIXO 2 PORTAS UNIDADE - UNIDADE 600 

104976 - LOTE 6 - ITEM 04 - GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS UNIDADE - UNIDADE 600 

104977 - LOTE 6 - ITEM 05 - MESA SECRETARIA 2 GAVETAS UNIDADE - UNIDADE 1.200 

104978 - LOTE 6 - ITEM 06 - MESA SECRETARIA SEM GAVETAS UNIDADE - UNIDADE 1.200 

 

Lote1: 
Item 1: Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.  
 
Item 2: Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
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14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x390mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor verde. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 3: Conjunto escolar tamanho 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20(parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros(503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 
(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e 
pino expansor.  Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática cor cinza. Assento(400x350mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno, 
anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380mm. 
 
Item 4:Conjunto escolar tamanho 03:   Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em 
tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1 ½”) chapa 16(parede 
1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as 
quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à 
superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor amarelo, fixadas à 
estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor 
cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de 
rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de 
espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de 
altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com 
frizo para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte 
inferior do tampo. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor AMARELO, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor CINZA. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno, anatômicos, cor AMARELO. Altura do assento ao chão 350mm.  
 
Item 5:Conjunto escolar tamanho 06: Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular, colunas com 
barramento duplo em tubo de 20x40mm (parede 1,50mm) e 20x30mm (parede 1,50mm) chapa #16. 
Travessas inferiores em tubo 20x40 (parede 1,20mm), travessa superior em tubo 20x20 (parede 
1,90mm) para fixação do tampo. Uma travessa sob o porta livros de 30x50mm (parede 1,06mm) e 
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outras duas travessas sob o tampo para reforço de sua parte superior em tubo 20x20 (parede 1,20mm). 
Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de 1¼” 6mm, construído por duas peças 
transversais em perfil 1¼” 6mm e cinco longitudinais em perfil 3/16, fechamento com abas laterais 
altura 45mm e aba frontal 50mm. Dimensões: 545x340mm. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e 
eletrostática cor cinza. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras fixadas à estrutura 
através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 20x40 com calço dimensões 47x20 
fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe, ambos em 
polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura em resina plástica para apoio dos pés do usuário em 
forma de “U”, dimensões 260x21,5x12mm em polipropileno, fixados a estrutura através de pinos. 
Tampo (600x450mm) em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho 
(abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com 
redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resistência, nervuras 
transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Dotado de dois porta lápis 
e canetas medindo 180x15x9mm, uma cavidade para borracha e apontadores medindo 70x35x9mm e 
outra para porta copos medindo 70mm de diâmetro por 9mm de profundidade. Altura 760mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm) para o encosto e tubo 7/8 (parede 
1,20mm) para os pés. Dotada de 02 reforços transversais em tubo 3/4 (parede 1,06mm) soldados na 
parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). 
Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e eletrostática cor cinza.  Fechamento dos topos dos tubos 
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura 
através de encaixe. Assento (425x400mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior 
em resina plástica de alto impacto (PP) com cavidade especial para alojamento adequado do rebite. 
Encosto (410x210mm) em resina plástica (PP) ergonômico com cavidade especial para alojamento 
adequado do rebite. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados 
à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x25. Altura do assento ao 
chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 6:Conjunto escolar tamanho 06: Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 20x40mm, 
chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 (parede 
1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 (parede 
1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, soldado à 
estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa #14), 
dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. 
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto, híbrida 
e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em polipropileno fixadas à 
estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 100% injetadas, com 
deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de alumínio. Tampo 
(600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, e face inferior 
revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes (frezados), com 
aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. Dimensões totais da 
carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 760mm de altura. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
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inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte inferior das pernas frontais e 
traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no encosto (pega mão). Soldagem 
pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo 
e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras 7/8, plásticas em 
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe. Assento 
(405x430mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, moldado a quente, com 
formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 de alumínio (4 no assento e 
4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão 835mm e altura do arco 
(pega mão) 880mm.  
 
Item 7:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 
20x40mm, chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 
(parede 1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 
(parede 1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, 
soldado à estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14), dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
preto, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em 
polipropileno fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 
100% injetadas, com deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de 
alumínio. Tampo (600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, 
e face inferior revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes 
(frezados), com aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. 
Dimensões totais da carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 710mm de altura. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços 
transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no 
encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas 
com ponteiras 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através 
de encaixe. Assento (400x400mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, 
moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado 
melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 
de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 430mm, altura do encosto ao 
chão 800mm e altura do arco (pega mão) 850mm.  
 
Item 8:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, seção retangular de 
20x40mm, chapa #16 (parede 1,50mm), colunas com barramento duplo nas laterais em tubo 20x40 
(parede 1,50mm) e 20x30 (parede 1,50mm), chapa 16, uma travessa sob o porta livros em tubo 30x50 
(parede 1,50mm). Porta livros tipo gradil em perfil de aço maciço seção circular de ¼” de diâmetro, 
soldado à estrutura. Suportes de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14), dimensões de 35x25mm, soldados à estrutura. Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 



 

 

 

     

Página | 27  
 

preto, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos dos tubos superiores com ponteiras em 
polipropileno fixadas à estrutura através de encaixe. Topos inferiores com ponteiras em polipropileno 
100% injetadas, com deslizadores, fixados à estrutura através de encaixe, reforçadas com rebites de 
alumínio. Tampo (600x450mm) encaixado na estrutura, em compensado 18mm de espessura, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, texturizado espessura de 0,8mm, 
e face inferior revestida em lâmina de madeira, espessura de 0,6mm. Bordas longitudinais aparentes 
(frezados), com aplicação de selador e verniz. Tampo fixado à estrutura por parafusos 4,8x16 PHP. 
Dimensões totais da carteira: 640mm de largura, 450mm de profundidade e 640mm de altura. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços 
transversais soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte 
inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de reforço no 
encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Fechamento dos topos e sapatas 
com ponteiras 7/8, plásticas em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através 
de encaixe. Assento (400x360mm) e encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, 
moldado a quente, com formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado 
melamínico texturizado e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 
de alumínio (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 380mm, altura do encosto ao 
chão 730mm e altura do arco (pega mão) 780mm.  
 
Item 9:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,90mm) para os 
pés, três travessas em tubo 7/8 (parede 1,50mm) entre as pernas para fins de reforço. Pés com 
ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG 
em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-
pó na cor preto. Peça em forma de “U” em tubo 7/8 (parede 1,50mm para apoio ao gradil soldado às 
mesmas). Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondos. Tampo (600x500mm) 
em compensado de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm texturizado. Bordas com 
acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mmx13mm) na parte que é 
encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A espessura da 
peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte 
boleada de 12mm. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto atarraxantes. Altura 
total: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), dotada de um 
reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento (405x420mm) e encosto 
(400x200mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 10:Conjunto escolar tamanho 03:   Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm), três 
travessas em tubo 7/8(parede 1,06mm) entre as pernas para fins de reforço. Pés com ponteiras 
plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas 
as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
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preto.  Peça em forma de “U” em tubo 7/8(parede 1,06mm) para apoio ao gradil soldado às mesmas. 
Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondos. Tampo(600x450mm) em 
compensado de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm texturizado. Bordas com 
acabamento em alumínio tipo “T” em formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que 
é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A espessura da 
peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte de 
12mm. Fixação do tampo na estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura total: 
590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,06mm), dotada de 01(um) 
reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento(340x300mm) e 
encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico e 
acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 680mm. 
 
Item 11:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm.  Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor azul 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
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injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras 
e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 
12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 460mm. 
 
Item 12:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor verde 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 710mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
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de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 13:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor vermelha 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
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de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm.  
 
Item 14:Conjunto escolar tamanho 03:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm  de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e  revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor amarela 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela 
Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros 
deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
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Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. 
 
Item 15:Conjunto escolar tamanho 01:  Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada 
(MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza  e  revestimento na face inferior em chapa 
de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 
e comprimento 10mm.  Fitas de bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor laranja 
coladas com adesivo “hot melting”, dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 
diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela, 
Philips. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face 
externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, 
tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 464mm.  Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
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14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na 
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor laranja. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 260mm. 
 
Item 16:Conjunto escolar tamanho 06:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm.  Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor azuL, com rebaixo 
na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de colagem com 
adesivo bicomponente dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa 
estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões 
acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até 
+/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa 
estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo 
giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado com o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através 



 

 

 

     

Página | 34  
 

de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da 
mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm.  Altura 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 
chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras 
e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 
16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem 
receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de 
solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 460mm.  
 
Item 17:Conjunto escolar tamanho 05:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor verde, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor verde, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas 
e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta. 
Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se 
tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e 
da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE” e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos 
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com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta 
livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal 
através de rebites de repuxo.  Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, 
eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na 
lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de 
processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 710mm. Cadeira: Estrutura em tubo de 
aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor verde, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x390mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor verde. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina.  Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 430mm.  
 
Item 18:Conjunto escolar tamanho 04:  Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor vermelho, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
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admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. 
Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser 
grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo.  Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. 
 
Item 19:Conjunto escolar tamanho 03: Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm).  Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor amarelo, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
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0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. 
Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser 
grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. 
Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através 
de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo 
de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura 
dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a 
identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura 
do assento ao chão 350mm.  
 
Item 20:Conjunto escolar tamanho 01:  Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼”) chapa 16(1,5mm). Pés em tubo 
de aço secção circular 38mm (1½”) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 
4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não 



 

 

 

     

Página | 38  
 

devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor laranja, com 
rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza que será aplicado no tampo através de 
colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, 
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada 
na cor preta. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos 
moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores 
duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.  
Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa 
deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 
35x37mm. Altura da mesa: 464mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, fixadas 
à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve 
ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta 
em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns 
cor cinza. Assento (340x260mm) e encosto (336x168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento 
e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina.  Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo 
o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e 
arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do 
padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao 
chão 260mm. 
 
Item 21:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, os pés em 30x50 (parede 1,06mm). Colunas 
duplas em forma de “I” em tubo 20x30 (parede 1,06mm) com fechamento por dois painéis 
(100x260mm) de resina plástica fixados por rebites. Braço confeccionado em tubo industrial 20x20 
(parede 1,20mm), dotado de mão francesa em tubo 20x20 (parede 1,06mm) para apoio da prancheta. 
Base do assento e encosto ergonômicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem das partes 
metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, 
sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Pintura em epóxi-pó cor branco estrutural. 
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 30x50 com calço, nas dimensões 
60x30 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em 
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polipropileno 100% injetadas. Protetores de pintura nos pés com formato de “U” em resina plástica 
nas medidas 200x34x15mm. Box porta livros (290x320x140mm) dimensões internas em resina plástica 
de alto impacto fechado na parte traseira e nos lados com dobras laterais dotado de 33 orifícios de 
ventilação sob forma de losango. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície plana em 
resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina plástica (PP) texturizado, 
com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. 
Fixado à estrutura por parafusos invisíveis mitoplastic 5x25. Prancheta (540x320x320mm) em resina 
ABS, superfície texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura) em alto brilho, com nervuras 
transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis 
(200x22mm e profundidade maior de 14mm) na parte frontal da prancheta. Fixada à estrutura por seis 
parafusos 6.0x15PHP. Altura do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm.   
 
Item 22:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço, pés em 30x50(parede 1,20mm). Colunas 
duplas em forma de I em tubo 20x30(parede 1,06mm) com fechamento por painel (100x260mm) de 
resina plástica fixados por rebites. Braço de sustentação da prancheta em tubo 25x25(parede 
1,20mm), dotado de duas mãos francesa em tubo 20x20(parede 1,06mm), com sistema que permite o 
deslizamento horizontal da mesma fixadas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base do assento e 
encosto em tubo 20x20(parede 1,20mm). Soldagem dos componentes metálicos através de solda pelo 
processo MIG em todas as junções, proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 30x50 com 
calço, dimensões 60x30, fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de 
encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetores de pintura nos pés com formato de “U” 
confeccionados em resina plástica nas medidas 200x34x15mm. Box porta livros (290x320x140mm) 
dimensões internas em resina ABS fechado na parte traseira e nos lados com dobras laterais dotado de 
33 orifícios de ventilação sob forma de losango. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e 
superfície anatômica em resina PP texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina PP 
texturizado, com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado 
em ângulo. Fixado à estrutura por parafusos invisíveis mitoplastic 5x25. Prancheta (535x320mm) em 
resina ABS superfície texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura), com nervuras transversais e 
longitudinais para reforço à tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis/caneta. 
Corrediças para deslizamento horizontal da prancheta em até 70mm, tamanho 445x220x6mm de 
espessura fixadas na estrutura por seis parafusos 4.8x16. Prancheta acoplada à corrediça e fixada por 
seis parafusos mitoplastic 5x20.Altura do assento/chão 450mm e altura encosto/chão 840mm.  
 
Item 23:Cadeira universitária:Estrutura em tubo de aço 20,7mm (parede 1,90mm). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Base de fixação e sustentação da prancheta em tubo de aço 20x20(parede 
1,20mm). Regulagem para espaçamento lateral da prancheta em tubo de aço 20x20(parede 1,20mm) 
encaixado no tubo 25x25(parede 1,50mm) para acomodar melhor o usuário e proporcionar mais 
conforto e ergonomia.  OPÇÃO: a prancheta e seu sistema de fixação podem ser destacados, tornando-
a uma cadeira individual (multiuso). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da 
superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza.  Assento 
(484x432mm) e encosto (431x251mm) em polipropileno cor azul. Fixação do assento e encosto à 
estrutura através de 12 rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Altura do assento ao chão 
460mm e altura do encosto ao chão 830mm. Prancheta  (540x320x320mm) capaz de comportar a 
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totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / vertical em resina ABS, superfície texturizada, 
bordas laterais (abas 24mm de altura) brilho, com nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis (200x22mm e profundidade maior de 
14mm) na parte frontal da prancheta fora da área de trabalho. Fixada à estrutura por seis parafusos 
4.8x16. 
 
Item 24:Conjunto para professor: Mesa: Pés em tubo de aço 1 ½” (parede 1,50mm). Laterais em tubo 
de aço 29x58mm (parede 1,50mm).  Sustentação da base do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e 
fixação do tampo em tubo 30x40(parede 1,20mm). Suporte da saia em tubo de aço semi oblongo 
30x60(parede 1,50mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à 
estrutura através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Soldagem pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor 
cinza.  Tampo (810x615mm) em resina ABS cor azul, 3,5mm de espessura e abas de 50mm em toda 
sua extensão. Na parte inferior do tampo estão injetados quatro suportes de presilhas do tipo encaixe 
rápido por pressão no requadro da estrutura. Painel frontal em aglomerado espessura de 18mm, 
revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Altura 760mm. Cadeira: 
Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor 
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento 
especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm.  
 
Item 25:Conjunto para professor: Mesa: Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm em 
chapa 16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1 ¼”) 
chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1 ½”) em chapa 16(1,5mm).  
Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura 
através de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm.  Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve 
ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 
Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na 
cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm.  Fitas de 
bordo em PVC com “primer”, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo “hot melting”, 
dimensões nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura). Fixação do tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica m6(diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica 
M6(diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips.  Painel frontal em madeira 
aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de 
baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza.  Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 
1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e 
comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixação do painel à estrutura através de aletas de fixação 
em número de 06 chapa 14(parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e parafusos auto atarraxantes 
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4.8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Altura da mesa: 760mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno injetados na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento(400x430mm) e 
encosto (396 x 198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor cinza. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Altura do 
assento ao chão 460mm. 
 
Item 26:Mesa PCR: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior 
móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores 
perpendiculares em tubo 20x40(parede 1,20mm) com rebaixo para acoplar porta-canetas. Para fixação 
do tampo uma travessa em tubo 20x20(parede 1,06mm) e uma travessa de ferro chato 3/16x 1 1/4. 
Suporte de fixação do tampo em número de 4(quatro) em chapa de aço espessura de 1,90mm (chapa 
#14) dimensões de 35x25mm, soldados na estrutura. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), 
colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa 
para unir os pés em tubo de aço 20x30(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura 
formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 
com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 20x40 fixadas através de encaixe e 
rebites 3.2x10 e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calço fixadas por rebite de 
repuxo tipo POP 4,8x16. Na parte superior, lateral ao tampo, protetor de braço em resina com formato 
de “U” nas dimensões: 2 peças de 320x43x19mm em cada lado. Neste protetor um rebaixo para porta 
canetas medidas 204x20x3mm fixadas por rebite em número de 8(oito) 3.2x10 em cada lado. Nas 
laterais inferiores protetores de pintura em formato de “U” medidas 300x33x12mm de cada lado. Na 
travessa frontal inferior da mesa 2 protetores de pintura em formato de “U” medidas de 
260x20x12mm e 150x20x12mm, totalizando 670mm, na cor da estrutura, fixado por pinos e rebites. 
Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica de alta resistência. 
Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de 
inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 
90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. 
Tampo(815x650mm) em MDF 18mm com aplicação de selador e verniz. Na face superior revestido em 
melamínico textura na cor casca de ovo. Bordas frezadas e lixadas com aplicação de selador e verniz. 
Fixação do tampo através de 7(sete)  parafusos mitofix auto-atarraxante 4,8X16 PHP e 3(três) 
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parafusos 4.8x32 PHP. Medidas acabadas: 900mm x 650mm.  Altura final, como se trata de um móvel 
AJUSTÁVEL sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm. 
 
Lote 2: 
Item 1: Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 7 cadeiras:  Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¾(parede 
1,20mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o 
perímetro Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor lilás. Tampo(1640x600mm) em MDF 18mm revestido com laminado melamínico cor 
lilás, acabamento da borda em PVC cor lilás. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
4.8x16. Altura 465mm. Cadeira: Pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50mm) acabamento com sapata 
externa e travessa em tubo 3/4(parede 1,06mm). Assento e encosto em concha única medidas 
300x280x260mm (AxLxP). Altura do assento ao chão 270mm e altura encosto ao chão 515mm. 
 
Item 2:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 6 cadeiras:  Mesa: Quatro pés em tubo de aço 1 ¾(parede 
1,20mm), acabamento com sapatas em polipropileno. Soldagem pelo sistema MIG em todo o 
perímetro. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida 
e eletrostática cor lilás. Tampo (1200mm diâmetro) com recortes em formato de flor, em MDF 18mm 
revestido com laminado melamínico cor lilás, acabamento da borda em PVC cor lilás. Fixação do tampo 
à estrutura através de parafusos 4.8x16. Altura 465mm. Cadeira: Pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50mm) acabamento com sapata externa e travessa em tubo 3/4(parede 1,06mm). Assento e encosto 
em concha única medidas 300x280x260mm (AxLxP). Altura do assento ao chão 270mm e altura 
encosto ao chão 515mm. 
 
Item 3:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 8 mesas trapézio e 8 cadeiras:  Mesa central: 
Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm) formato monobloco, ponteiras plásticas 3/4 interna 
fixadas através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de 
união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou 
escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor azul. 
Tampo (870mm de diâmetro) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico no 
mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores para acompanhar as carteiras. Bordas em 
PVC colorido tipo “T” fixados através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de parafusos auto 
atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Mesas trapézio: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), 
travessas em tubo 3/4 (parede 0,90mm) para melhor resistência à estrutura. Fechamento dos topos 
com ponteiras plásticas 3/4 interna fixadas através de encaixe. Soldagem dos componentes que 
formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Porta 
livros tipo gradil aramado de aço 3/16 redondo. Tampo (620x340x400mm) em MDF com 18mm de 
espessura, formato trapezoidal, revestido em laminado melamínico colorido com espessura mínima de 
0,8mm. Borda com acabamento em PVC tipo “T” colorido fixado através de encaixe. Com formato 
côncavo para melhor anatomia para o usuário e convexo para encaixar na mesa central redonda. 
Fixado a estrutura através de quatro parafusos auto atarraxantes 5x30. Altura 580mm. Cadeiras: 
Estruturados pés e encosto em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm), duas travessas entre as pernas em 
tubo 3/4 (parede 0,90mm). Fechamento dos topos com ponteiras plásticas 3/4 internas fixadas através 
de encaixe. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através 
de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
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anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (300x290mm) e encosto (300x160mm) em compensado 
de 10mm, boleados e anatômicos revestidos com laminado melamínico de 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas com pintura em selador com tingimento cor pinhão. Fixados a estrutura 
através de 7 rebites de repuxo 4.8x25 de alumínio tipo “POP”. Altura do assento ao chão 340mm e 
altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 4:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa central, 6 mesas trapézio e 6 cadeiras:  Mesa central: 
Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 (parede 1,06mm), haste central em tubo 25x25 
(parede 1,20mm) e a base de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm). 
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de “L” 20x30 com calço, dimensões 20x35 
fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 
100% injetadas. Protetor de pintura com formato de “U” em resina plástica para apoio dos pés do 
usuário dimensões 140x23x13mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites. Tampo (403mm de 
diâmetro) em resina ABS, com recorte em forma sextavada, côncavo na extremidade com abas de 
36mm x 3mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis divisores com 
formato triangular e profundidade de 15mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados 
permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580mm. Mesas 
trapézio: Estrutura em tubo de aço, pés em 20x30 (parede 1,06mm), duas colunas laterais em tubo 
16x30 (parede 1,06mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e fechamento dos 
topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma 
de “L” 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à 
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de 
“U” em resina plástica para apoio dos pés dimensões 150x23x13mm, fixados a estrutura através de 
pinos. Tampo (560x350x200mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície texturizada, com 
extremidade côncava (abas de 35mm) junto a união da mesa central e convexa (abas 17mm) junto ao 
usuário, abas laterais medianas de 27mm, nervuras transversais e longitudinais com reforço à tração 
inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lápis dimensões 200x20x9mm de profundidade. Fixado 
por encaixe e seis rebites do tipo POP 4,8x16. Altura total 580mm.  Cadeiras:  Estrutura em  tubo de 
aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06mm). 
Travessa entre os pés em tubo 20x20 (parede1,06mm). Base de fixação do encosto em tubo ¾ (parede 
1,06mm). Sob o assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20). Fechamento dos topos inferiores 
com ponteiras em forma de “L” 20x30 com calço, nas dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com 
deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Topos dos tubos 
da base do encosto com ponteiras 3/4 interna. Protetor de pintura com formato de “U” em resina 
plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 110x23x13mm em polipropileno, fixados a estrutura 
através de pinos. Assento (295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP, texturizado, curvaturas 
anteriores e posteriores anatômicas. Cavidades especiais com rebaixo para fixação do assento e 
encosto evitando danos à vestimenta do usuário. Fixados à estrutura através de oito rebites de repuxo 
do tipo POP 4.8x16. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, 
junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. 
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 5:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 
1,20mm) com barramento duplo em forma de “U” invertido. Pés com ponteiras em polipropileno 7/8 
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embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melamínico 
brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação 
do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 
4,8x32. Altura 580mm.  Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em 
peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em 
tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para 
sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo 
MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos 
cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os 
topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto 
(330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas e abas 
laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos à 
vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. 
Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.  
 
Item 6:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 3/4(parede 
1,06mm) tipo monobloco. Pés com ponteiras plásticas 3/4 100% injetadas. Soldagem pelo processo 
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor branco estrutura. Tampo (1200mm de diâmetro) formato oitavado, em MDF de 18mm, 
revestido em laminado melamínico no mínimo 0,8mm de espessura, subdividido em quatro cores. 
Bordas com PVC tipo “T” fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de 08 parafusos 
5x30PHP atarraxantes. Altura 580mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 
1,06mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,06mm) soldados na parte 
inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem 
pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em 
polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. 
Assento(340x300mm) e encosto(340x160mm) em compensado 10mm anatômico revestido com 
laminado melamínico e acabamento das bordas com verniz. Fixados a estrutura através de 8 rebites de 
alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto 
ao chão 680mm. 
 
Item 7:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: Estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm).  Fechamento com 
ponteiras internas em polipropileno cor amarelo.  Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 
¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicos 
com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo (800x800mm) em resina ABS, 
3,5mm espessura, cor amarela, abas com 30mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos 
parafusos sextavados ¼ x 1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 580mm. Cadeiras: Estrutura em 
tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de 
palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento 
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na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 
1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com 
superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da 
superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% 
polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 
5mm, com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades 
especiais com rebaixo, evitando danos à vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura 
através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 
625mm.  
 
Item 8:Conjunto coletivo infantil, 1 mesa e 8 cadeiras:  Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x20 
(parede 1,20mm) que unidos formam peça única, travessas horizontais entre os pés em tubo 20x20 
(parede 1,06mm) e mão francesa para reforço. Pés com ponteiras plásticas 100% injetadas. Soldagem 
das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e 
homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com 
tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (1800x600mm) em MDF de 
18mm revestido em ambas as faces com melamínico branco textura. Face superior com aplicação de 
imagem colorida e acabamento impermeável. Bordas com acabamento em PVC tipo “T” cor cinza, 
fixado através de encaixe. Fixados à estrutura através de 08 parafusos atarraxantes. Altura 580mm. 
Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). Quatro pés, sendo dois em peça única com 
o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 3/4 
(parede 1,06mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si 
através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Acabamento com tinta epóxi-pó cor cinza. 
Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 3/4 injetadas 100% polipropileno. Assento 
(295x305mm) e encosto (295x180mm) em resina PP texturizado. Altura do assento ao chão 340mm. 
Altura do encosto ao chão 625mm. 
 
Item 9:Estante com baús:  Estante confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de 
melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. 
Contendo 3(três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato 
hexagonal confeccionados em resina plástica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores 
de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 
niveladoras. Cores disponíveis dos Baús: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do baú-
390mm(L),350mm(P) e 245mm(A). Dimensões da Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 mm(P). 
 
Item 10:Estante organizadora:  Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas 
com lâmina cor branco. Oito nichos abertos para acomodação de caixa plástica tamanho 19,8 litros. 
Pés em tubo de aço 1 ¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor cinza. 
Dimensões: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). 
 
Item 11:Fraldário/trocador:  Em MDP DE 15mm textura. O móvel é subdividido em prateleiras em 
número de seis nas dimensões 400x260x600mm cada, uma porta com abertura superior contendo 
duas dobradiças na parte inferior e um fecho rolete na parte superior para travamento e um puxador 
de metal tipo alça. Na parte interne contém um cesto em arame maciço 3/16mm com pintura epóxi-
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pó. Bordas com acabamento em perfil de PVC. Contém um colchão, medidas 1240x600mm, que se 
encaixa sob rebaixo das duas laterais do trocador. Na parte inferior, em toda sua extensão, o móvel 
possui um rodapé com 80mm de altura, apoiado por seis sapatas reguláveis 18mm 1/4x7/8 preto. 
 
Item 12:Armário alto multiuso:  Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. Com 9 
portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores individuais. Abaixo 2 gavetões com 
4 rodízios revestido em melamínico textura. Dimensões: 1900mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P).  
 
Item 13:Armário nove portas coloridas: Estrutura em MDF 15mm revestido em melamínico branco. 
Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido, com puxadores. Dimensões: 1270mm (A) x 
1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com 
pintura cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm 
que são fixados a base da estante por 04 parafusos atarraxante 4.8x16. 
  
Item 14:Armário para mochilas: Estrutura em MDF 15mm cor branco de 15mm. Com 3 nichos abertos 
menores e 3 nichos abertos maiores com gancho para mochilas.  Dimensões: 1270mm (A) x 1200mm 
(L) x 450mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza 
e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm que são fixados a 
base da estante por 04 parafusos atarraxante 4.8x16. 
 
Item 15:Estante com nove nichos:  Móvel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 
15mm em melamínico cor branco. Dimensões: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 450mm (P). Quatro pés em 
tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura cor cinza e ponteiras internas na cor 
preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50mm que são fixados a base da estante por 04 
parafusos atarraxante 4.8x16. 
 
Item 16:Mesa maternal/atividades de quatro lugares:  Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ 
(parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as 
laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas 
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor 
bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 
1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) 
confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm 
x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para 
melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências 
(nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e 
dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das 
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conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 
4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. 
 
Item 17:Mesa maternal/atividades de cinco lugares:  Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 
1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ 
(parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as 
laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas 
através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor 
bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 
1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por 
parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) 
confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm 
x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para 
melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências 
(nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e 
dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das 
conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 
4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilás. Altura 750mm. 
 
Item 18:Cadeira giratória para monitora:  Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, “L” base 
com rodízio, com regulagem de altura. O Conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído 
de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de “L” fixados ao mecanismo por meio de 
parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na 
mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos 
mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas 
com cinco rodízios.  A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico 
(415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto 
ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três 
orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. 
 
 
Item 19:Berço com colchão: Confeccionado em MDF de 12 mm com cabeceiras compostas de duas 
partes e pintura em UV na cor branca. Parte maior/superior da cabeceira medindo 660x524x12mm e 
parte menor/inferior medindo 660x340x12mm. Medida total das cabeceiras : 870mm (A) x 660mm (L) 
x 120mm de espessura. Possui grades laterais fixas em MDF 12mm com guia de sustentação das 
grades em MDF de 25mm. Base (lastro) divido em três chapas de MDF medidas 595x420x60mm. 
Suporte para mosquiteiro medindo 1320mm. Medida total do berço 870x1325x600mm (AxLxP). Este 
modelo permite a transformação do berço para mini cama. Colchão espuma de poliuretano flexível, 
densidade 18 kg/m³, revestido com poliéster inflamável costurado, dupla face, com acabamento nas 
duas faces. Proteção antialérgica e anti fungos (ácaros, mofo, fungo). Deve estar fixado em cada 
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colchão o Selo Inmetro contendo o nº do registro do desempenho. Conceder 1 ano de Garantia. 
Medidas: 1300x600x10mm (CxLxE). 
 
Lote 3: 
Item 1:Conjunto mesa bipartida com 04 cadeira:  Mesa: Estrutura formada por um quadro em tubo de 
aço 20x40mm (parede 1,20mm) composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do 
quadro, na parte inferior do mesmo são soldados cones em tubo 2” (parede 2,25mm) com bucha 
plástica cônica e expansível onde são encaixados os pés da mesa. Pernas em tubo de aço 1 1/2” 
(parede 0,9mm). Na extremidade inferior de cada pé uma sapata em polipropileno com regulagem de 
altura para nivelamento.  Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor branco. Tampo (1220x810mm) em resina ABS plástica, composto dois módulos 
(bipartido) 610x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Cadeiras: 
Estrutura em tubo de aço, pés em 1 ½” (parede 1,50mm), colunas em tubo 29x58(parede 1,50mm). 
Uma travessa ligando as colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do assento e encosto em tubo 
20x20 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 
com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Fechamento com ponteiras em resina 
cor azul. Assento (415x410mm) e encosto (435x245mm) com abas e superfície anatômica, em resina 
PP texturizado. Encosto com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango 
estilizado em ângulo. Fixados à estrutura por parafusos invisíveis Mitoplastic 5x25. Altura do assento 
ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm. 
 
Item 2:Conjunto mesa tripartida com 06 cadeira:  Mesa: Estrutura em tubo de aço, base dos pés tubo 
30x50(parede 1,20mm) com protetor de pintura medidas 150x34x15mm. Subidas laterais duplas em 
tubo 30x30(parede 1,20mm) em forma de arco. Base de sustentação e fixação dos tampos em tubo 
30x40(parede 1,20mm), 15x15(parede 1,20mm) e 20x40(parede 1,20mm). Soldagem pelo processo 
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó cor cinza. Tampo (1850x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três módulos 
(tripardido) de 615x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão.  Tampo 
encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados quatro suportes do tipo 
presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados à mesma através de 
parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chão 760mm. Cadeiras: Estrutura em tubo 
de aço, pés em tubo 30x50 (parede 1,20mm), colunas com barramento duplo sendo uma em forma de 
“I” em tubo 30x50 (parede 1,20mm) e outra em forma de arco em tubo 20x30 (parede 1,06mm). Uma 
travessa ligando as colunas dos pés em tubo 30x50 (parede 1,20mm). Base do assento e encosto 
ergonômicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em 
todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e acabamento 
com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma 
de “L” 30x50 com calço dimensões 60x30 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à 
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de 
“U” em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões 130x34x15mm em polipropileno, 
fixados à estrutura através de pinos e rebites. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e 
superfície anatômica, em resina PP texturizado. Encosto ergonômico (435x245mm) em resina PP, 
texturizado, curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em 
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ângulo. Espessura do assento e encosto de 5mm. Fixado à estrutura por parafusos invisíveis 
mitoplastic 5x25. Altura do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 830mm.  
 
Item 3:Caminha empilhavel:  Cama infantil, colorida, atóxica, constituída de duas (2) cabeceiras e dois 
(2)  pés de apoio articulável para evitar o envergamento e viabilizar o empilhamento, em material 
termoplástico pelo processo de injeção nas cores violeta, verde limão, laranja ou verde bandeira. Os 
pés seguem o mesmo desing das cabeceiras e estão localizados na parte central com funcionamento 
em ângulo de 90º(noventa) graus, o sistema de fixação não permite a remoção da mesma para maior 
segurança, cabeceiras e pés dotados de ponteiras de borracha, sendo  quatro(4) para cada cabeceira e 
dois (2) em cada pé, ou seja, um total de doze(12). As suas laterais compõem-se com dois (2) tubos 
oblongos 16x30 em aço, espessura de 1,90mm cada. Sistema de encaixe empilhável, com espaço de 
5cm entre uma tela e outra. Leito confeccionado em tela vazada com sistema de ventilação, 
antitranspirante, lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido 100% poliéster 
empastado com PVC de alta resistência e  laterais seladas a quente. Sistema de fixação entre 
cabeceira/tela através de presilha e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco medindo cada 
3,5x12mm, sendo um total de trinta (30) nesta medida, quinze (15) parafusos para cada presilha,  
entre cabeceira/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 
4,0 x 14mm, sendo um total de 8 nesta medida, 4  parafusos para cada tubo,  entre pé de apoio/tubo, 
através de suporte fixo, trava e parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 
4,00 x14mm, sendo um total de 4, 2 parafusos para cada tubo. A caminha empilhavel é composta por 
módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos.  Faixa etária: 2 à 5 
anos, até 55kg. Comprimento: 1,26m, largura 59cm e altura 12cm.  

 

Lote 4: 

Item 1:Conjunto coletivo adulto, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa Coletiva Adulto: Estrutura com pés em 
tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm).  
Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor azul. Fixação do tampo à estrutura através 
de 8 parafusos ¼ x 1 ¼ sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.  Pintura das 
partes metálicos com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor cinza. Tampo 
(800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, cor azul, abas com 30mm de altura. O tampo 
apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 
8 torres de recepção dos parafusos sextavados ¼ x 1 ¼ para sua fixação na estrutura. Altura 750mm. 
Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm) para o encosto e tubo 7/8 (parede 
1,20mm) para os pés. Dotada de 02 reforços transversais em tubo 3/4 (parede 1,06mm) soldados na 
parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). 
Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó híbrida e eletrostática cor cinza.  Fechamento dos topos dos tubos 
(inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura 
através de encaixe. Assento (425x400mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior 
em resina plástica de alto impacto (PP) com cavidade especial para alojamento adequado do rebite. 
Encosto (410x210mm) em resina plástica (PP) ergonômico com cavidade especial para alojamento 
adequado do rebite. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados 
à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x25. Altura do assento ao 
chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
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Item 2:Conjunto sextavado adulto, 1 mesa e 6 cadeiras:Mesa: Estrutura em tubo de aço 20x30 
(parede 1,06mm) com requadro. Pés com ponteiras plásticas 20x30 100% injetadas, fixadas sobre 
pressão com pinos. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com 
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1200mm de diâmetro) em 
MDF de 18mm revestido com laminado melamínico de 0,8mm de espessura e bordas com acabamento 
em PVC tipo “T”. Tampo fixado à estrutura através de 06 parafusos 4.5x45PHP auto atarraxantes. 
Altura 750mm.  Cadeira: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), dotada de um 
reforço transversal em tubo 7/8 (parede 1,50mm) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas 
de reforço entre as pernas em tubo 3/4 (parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as 
junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó na cor 
preto. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras em polipropileno injetado de 
alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe do tipo “bola”. Assento (405x420mm) e encosto 
(400x200mm) em compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico texturizado e 
acabamento das bordas com verniz, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 
assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm e altura do encosto ao chão 850mm. 
 
Item 3:Conjunto refeitório adulto, 1 mesa e 2 bancos:  Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 
(parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o 
encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó na cor preto. Tampo (2000X650mm) e assento (1900x325mm) em MDF de 18mm de 
espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo” T”, fixado a estrutura 
através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos 
topos com ponteiras plásticas. Altura da mesa 750mm e altura do banco 450mm.  
 
Item 4:Mesa refeitório adulto com 08 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, pés em 
30x50 (parede 1,20mm), requadro a unir os pés em tubo 1¼(parede 1,50mm). Soldado nos pés um 
mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos mochos. Base dos mochos em tubo 1¼ (parede 
1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à travessa da mesa e a outra extremidade soldada 
uma chapa de aço dimensões 140x140mm e 3mm de espessura com reforço em forma de triângulo 
em chapa de aço de 2,6mm de espessura, para ser fixado o banco. Na parte superior da estrutura da 
mesa, em cada extremidade do tubo 30x50 são soldados 6 suportes de fixação em chapa de aço 
dimensões 100x50mm e 3mm de espessura, onde será fixado o tampo. A parte inferior do tampo 
possui dois limitadores em forma de “U” em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) fixados através de 
suportes em chapa de aço 100x50mm e 3mm de espessura, que servem para determinar o fim de 
curso da mobilidade dos mochos. Fechamento dos topos e sapatas pés com ponteiras internas 30x50 
fixada à estrutura através de encaixe. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo (2400x800mm) em MDF de 25mm de espessura, 
revestido em melamínico de 0,8mm de espessura. Bordas com acabamento em perfil tipo “T” de PVC. 
Mochos em MDF de 25mm de espessura com 300mm de diâmetro, revestido em melamínico de 
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0,8mm de espessura, bordas em perfil tipo “T” em PVC. Fixação do tampo e assento à estrutura por 
parafusos auto atarraxantes 4,8x22. Altura da mesa: 780mm.  
 
Item 5:Mesa refeitório adulto em resina com 08 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, 
pés em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pés em tubo 1” ¼(parede 1,50mm). Soldado 
nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos assentos com limitador de fim de 
curso. Base dos assentos em tubo 1”¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à 
travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,20mm) e dois tubos 
20x30mm(parede 1,06mm) para fixação do assento. Base de sustentação e fixação do tampo em 
forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm) e tubo 15x15mm (parede 1,20mm). 
Fechamento dos topos dos pés com ponteiras internas 40x40mm para a mesa e 1”¼ externa para o 
assento, fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. 
Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo 
(2465x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por quatro modulo de 615x810mm, 4 mm de 
espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Tampos encaixados na estrutura. Na parte inferior 
de cada tampo estão injetados  quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressão no 
requadro da estrutura e após fixados à mesma 16 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. 
Assento(340x330mm) injetado em resina PP texturizada, alto impacto, espessura de 5mm, com 
curvaturas anatômicas. Fixados à estrutura por 4 rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos 
assentos 450mm. 
 
Item 6:Mesa refeitório adulto em resina com 06 assentos escamoteáveis:  Estrutura em tubo de aço, 
pés em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pés em tubo 1” ¼(parede 1,50mm). Soldado 
nos pés um mecanismo giratório que permitirá a mobilidade dos assentos com limitador de fim de 
curso. Base dos assentos em tubo 1”¼(parede 1,50mm) sendo que uma extremidade é soldada à 
travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,20mm) e dois tubos 
20x30mm(parede 1,06mm) para fixação do assento. Base de sustentação e fixação do tampo em 
forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm), tubo 15x15mm (parede 1,20mm) e 
35x35(parede 1,50mm). Fechamento dos topos dos pés com ponteiras internas 40x40mm para a mesa 
e 1”¼ externa para a estrutura do assento, fixada a estrutura através de encaixe. Soldagem pelo 
processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e 
pintura em epóxi-pó cor cinza.  Tampo (1850x810mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três 
módulos (tripardido) de 615x810mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. 
Tampo encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados  quatro suportes do 
tipo presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados à mesma através 
de 12 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Assento(340x330mm) injetado em resina PP 
texturizada, alto impacto, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas. Fixados à estrutura por 4 
rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos assentos 450mm. 
 
Item 7:Conjunto refeitório adulto, 1 mesa e 2 bancos: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 
(parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o 
encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo 
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em 
epóxi-pó na cor preto. Tampo (2000X650mm) e assento (1900x325mm) em MDF de 18mm de 
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espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo” T”, fixado a estrutura 
através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos 
topos com ponteiras plásticas. Altura da mesa 580mm e altura do banco 340mm.  
  
Item 8:Conjunto refeitório infantil, 1 mesa e 4 cadeiras:  Mesa: estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes 
estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm.  Aletas de fixação do tampo em 
chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato 
dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor amarela fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1200x600mm) em madeira aglomerada 
(MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais 
encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor 
amarela coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 590mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 
20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e 
encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado 
com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte 
posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de 
tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm.  
 
Item 9:Conjunto refeitório maternal, 1 mesa e 4 bancos:  Mesa: estrutura com pés em tubo de aço 1 
1/2" em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço 40x40mm em chapa 16 (1,5mm). 
Travessas transversais em tubo de secção retangular 20x50mm em chapa 16 (1,5mm). Suportes 
estruturais e de fixação do tampo em chapa de aço espessura de 3mm.  Aletas de fixação do tampo em 
chapa de aço 14 (1,9mm). Fixação do tampo à estruturas através de 02 parafusos 4.5x50 FH chato 
dourado e parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabeça panela, fenda Phillips, 
bicromatizados. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor laranja fixadas à estrutura através de encaixe. Tampo(1200x600mm) em madeira aglomerada 
(MDP) espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 
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0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor branca. Topos transversais e longitudinais 
encabeçados com fita de bordo em PVC com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor laranja 
coladas com adesivo "Hot Melting". Altura 460mm. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em 
chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e  sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor laranja, 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos  com tinta em 
pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na 
cor cinza. Assento(340x260mm) e encosto(336 x 168mm) em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor laranja. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de rebites  de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. As peças injetadas não 
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.  Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas.  Solda deve  possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda 
em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e 
arredondados os cantos agudos.  Na parte posterior do encosto deverá  conter a  identificação do 
padrão dimensional , através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm.  Altura do assento ao 
chão 260mm.   
 
Lote 5: 

Item 1:Cadeira estofada fixa:  Estrutura em tubo de aço 7/8(parede 1,06mm), quatro travessas de 
reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 0,90mm). Proteção da superfície com tratamento especial 
anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó e secagem em estufa. Fechamento dos topos com 
ponteiras em polipropileno 100% injetado. Assento(440x390mm) espessura 450mm e 
encosto(370x290mm) espessura 350mm, espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com 
acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. Altura do 
assento ao chão 430mm e altura do encosto ao chão 845mm.   
 
Item 2:Cadeira estofada giratória modelo secretária:  Espaldar baixo, apóia braços reguláveis, com 
alma de aço revestido em poliuretano injetado, tipo POP. Assento(430x400mm) e 
encosto(390x300mm) espuma injetada revestido em tecido, com acabamento da borda em perfil PVC 
flexível, fixados na estrutura através de parafusos “com porca de garras” colocados internamente. 
Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta, com regulagem de altura e profundidade 
interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com 
regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.  
Item 3:Cadeira estofada giratória modelo secretária (sem braços): Cadeira giratória, sem braços, 
assento(430x390mm) e encosto(360x270mm) espuma injetada revestido em  tecido, acabamento da 
borda em perfil PVC flexível, fixados na estrutura através de parafusos “com porca de garras” 
colocados internamente. Encosto em sua parte traseira revestido em vinil na cor preta. Encosto 
interligado ao assento através de haste única com sanfona de acabamento. Base giratória com 
regulagem de altura mecânica com 5 hastes e rodízios.   
 
Item 4:Cadeira estofada giratória modelo diretor:Cadeira estofada, base giratória 5 hastes, com 
ajuste de altura.Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta  epóxi-pó, 
híbrida e eletrostática. Braços em polipropileno 100% injetado. Assento(500x490mm) e 
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encosto(450x480mm) espuma injetada e acabamento em tecido. Assento e encosto unidos por chapa 
de aço formando peça única. 
 
Item 5:Cadeira estofada giratória modelo presidente:Cadeira estofada, base giratória de 5 hastes, 
com ajuste de altura. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-
pó, híbrida e eletrostática. Braços confeccionados em polipropileno 100% injetado. 
Assento(500x490mm) e encosto(450x620mm) espuma injetada revestido em tecido. Assento e 
encosto unidos por chapa de aço formando peça única. 
 
Item 6:Cadeira giratória modelo presidente:Base giratória cromada de 5 hastes com rodízios. Coluna à 
gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Possui alavanca para inclinação 
sincronizada do encosto e assento e acionador de profundidade do assento. Apoia braços através do 
sistema de regulagem vertical contendo posições ajustáveis. Assento(500x450mm) compensado 12 
mm de espessura, fixados à estrutura por porcas garra. Espuma injetada densidade 55 kg/m³ podendo 
ocorrer variações de +/-2 kg/m³. Encosto(550x460mm), formada por uma tela 100% poliéster 
tencionada, fixada à  moldura em resina ABS. Apoio de cabeça com regulagem de altura e inclinação.  
 
Item 7:Cadeira giratória modelo presidente:Base giratória cromada de 5 hastes com rodízios. Coluna a 
gás em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Regulagem de altura, medidas 
mínimas de 450mm e altura máxima de 560mm. Apoia braços em aço com acabamento em 
polipropileno.  Assento(525x455mm) e Encosto (700x480mm), concha unificada, com configuração 
geométrica desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, estrutura de 18 mm de 
espessura, espuma injetada  revestido em tecido.  
 
Item 8:Cadeira giratória modelo secretária:Base giratória de 5 hastes com rodízios. Coluna a gás em 
tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó cor preto. Apoia braços regulável em polipropileno. 
Assento( 500x450mm) em  compensado 12 mm de espessura, espuma injetada densidade 55 kg/m³ 
revestido em tecido. Encosto(420x450mm) em resina PP, fixados na estrutura por parafusos. 
 
Item 9:Longarina 02 lugares em polipropileno:Estrutura de travessa desenvolvida em tubo de aço 
60x40(parede 1,2 mm), nas suas extremidades, possuem 2 (duas) luvas conificadas de 30x60(parede 
1,9mm)  para que se unam ao apoio vertical. Possuem 2 (dois) suportes para cada assento produzidos 
em chapas de aço espessura de 4,75 mm e soldado na estrutura pelo processo de soldagem (MIG). 
Possui ainda 2 (dois) calços de 5 mm, injetados em polipropileno para cada suporte. Para montagem 
são utilizados 4 (quatro) parafusos sextavados medidas de ¼” x 1.½” para cada assento. Dois pés que 
se unem à travessa por meio de encaixe cônico fabricado em tubo 29x58(parede 1,9 mm) conformado 
por estampagem e soldado às travessas e pés pelo processo de soldagem (MIG). As extremidades da 
longarina são compostas por ponteiras, desenvolvidas para proteção e acabamento do Conjunto em 
polipropileno. Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica e 
revestimento eletroestático epóxi em pó. Assento(460x415mm) em PP apresentando em suas 
extremidades cantos arredondados. Possui ainda o assento na configuração estofada com alma 
plástica que é fixada ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A estrutura de sustentação do 
assento e do encosto é fabricada em tubos de aço de 22,22mm (parede 1,50mm) revestimento 
eletroestático epóxi em pó. Encosto (460x355mm) em polipropileno injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento texturizado. O encosto é unido à estrutura por dupla cavidade na 



 

 

 

     

Página | 55  
 

parte posterior do encosto,que se encaixa na estrutura metálica. O travamento do encosto se dá por 
dois pinos fixadores, injetados em polipropileno, na cor do encosto. O encosto possui furos que 
facilitam a transferência térmica. Apoia Braços formado pelo prolongamento da estrutura de 
sustentação do assento e encosto, coberto por uma peça em polipropileno com acabamento 
texturizado. Dimensões aproximadas de 55mm de largura por 245mm de comprimento e são fixados 
por 2 (dois) parafusos flangeados para plástico com dimensões de 4,0x25 mm. 
 
Lote 6: 

Item 1:Armário alto duas portas:  Móvel composto por duas portas individuais e divisória central 
interna, fundo em duratree. Três prateleiras internas. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em 
melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 1600x1000x420mm 
(AxLxP). 
 
Item 2:Armário estante:  Móvel composto por duas portas individuais baixas e divisória central 
interna, fundo e duratree. Dois nichos superiores com prateleiras. Confeccionado em MDP de 18mm 
revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 
1600mmx1000mmx420mm. 
 
Item 3:Armário baixo duas portas:  Móvel composto por duas portas individuais, fundo em duratree. 
Uma prateleira interna. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de baixa pressão. 
Bordas em perfil PVC. Dimensões aproximadas: 720x1000x420mm (AxLxP). 
 
Item 4:Gaveteiro volante duas gavetas:Móvel composto por duas gavetas para pasta suspensa, fundo 
em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em 
perfil PVC. Dimensões aproximadas: 680mmx450mmx450mm. 
 
Item 5:Mesa secretária com duas gavetas:Mesa: tampo(1200x600mm) e painel em MDP melamínico 
na cor ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. 
Pintura epóxi-pó. Altura 740mm. Gaveteiro confeccionado em MDP melamínico na cor ovo/branco 
com puxador.  
 
Item 6:Mesa secretária sem gavetas:Mesa: tampo(1200x600mm) e painel em MDP melamínico na cor 
ovo/branco. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura 
epóxi-pó. Altura 740mm. 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO 

 
 
 
(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada 
.............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/2021, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 
 



 

 

 

     

Página | 57  
 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 
da Constituição Federal. 
 
Ressalva: 
(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o 
(a) Sr(a) ....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do 
CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, 
de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos. 
Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 
___/2021. 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 

PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço:    Telefone: 
E-mail: 
Dados bancários: 
 

N° Nome Unidade Marca  Fabricante Quantidade R$  TOTAL 

1        

 
Validade da proposta:  _______ (___) dias. 
 
Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e 
todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, 
seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa 
discriminados no Termo de Referência e especificações (ANEXO I). 
 
 

_________________________, em _____ de ____________________ de 2021. 
 
 

____________________________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS n.º RP 009/2021 

Processo N° 20/2021 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

  
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA VRT, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.242.772/0001-89, neste ato, representado por seu Presidente em Exercício, o Sr. MARCOS 
JOSE SCORSATTO, Prefeito de Itapuca, RS, brasileiro, casado, neste ato simplesmente denominado 
CONSISA VRT e a licitante vencedora. Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da 
Ata: ..............................................., C.N.P.J. nº ..........................., estabelecido à rua 
............................................................. neste ato representada pelo Sr. 
............................................................, a saber: 
 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente tem como fundamento legal habilitação em procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 09/2021, realizada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do Decreto Federal 10.024/19, da Resolução nº006/2020, de 21 de fevereiro de 2020, Resolução 
nº026/2014, de 26 de dezembro de 2014, Resolução nº 03/2021, de 28 de abril de 2021, da Lei 
Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, as normas gerais da Lei nº 
11.107/05, Decreto Federal nº 6.017/07, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS, resultantes das propostas de empresa(s) que ofereçam o menor custo para 
futura e eventual contratação, com fornecimento parcelado de móveis escolares, aplicada ao 
atendimento da rede pública de ensino dos órgãos ou entidades dos entes da Federação consorciados 
ou referendados ao CONSISA VRT, na condição de Órgão participante desta licitação de acordo com os 
quantitativos estimados no Termo de Referência (ANEXO I). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO REGISTRADO 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
ESTIMADA  

MARCA VALOR 
UNITÁRIO  

     

     

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DA DETENTORA  
3.1 A Detentora dos Preços Registrados terá seu registro cancelado quando:  
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços - ARP;  
b) não retirar ou não aceitar a Nota de Empenho, sem justificativa aceitável;  
c) não aceitar reduzir os preços registrados, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;  
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput d art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 2002.  
3.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” do subitem anterior, 
será formalizado por despacho expedido pelo contraditório e a ampla defesa.  
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3.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 
a) por razão de interesse público; ou  
b) a pedido do fornecedor. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA  
4.1 O termo de REGISTRO DE PREÇOS vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura da ATA do presente processo. 
a) Durante o prazo de validade da ATA inexistirá obrigatoriedade, por parte do Município, de proceder 
aquisições exclusivamente por seu intermédio, podendo, quando julgar conveniente, utilizar outros 
meios expressamente contemplados em lei, sem que caiba ao detentor indenização ou recurso, 
assegurada preferência ao mesmo tão somente em igualdade de condições. 
b) Neste mesmo interregno fica também garantido ao órgão responsável pelo REGISTRO o direito de 
cancelar a ATA na verificação de quaisquer das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora o contraditório e ampla defesa. 
4.2 A ata de registro de preços deve ter assinatura eletrônica/digital da pessoa jurídica ou física 
(representante legal) criptografada através de um certificado digital emitido por autoridade 
certificadora, por exemplo, ICP-Brasil. Ou ser assinada de forma presencial na sede do Consórcio no 
prazo legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/EXECUÇÃO 
5.1– A aquisição do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade do 
Órgão Participante.  
5.1.1. Para receber o pagamento, a Contratada deverá, após a entrega, apresentar nota fiscal dos 
produtos adquiridos.  
5.1.2. Ao receber a nota fiscal, a fiscalização efetuará a conferência da perfeita adequação da nota 
fiscal ao bem/serviço ofertado ao Poder Público.  
5.1.2.1. Se aprovado o material/produto pela fiscalização, haverá o aceite formal. 
5.1.3. Com o recebimento da nota fiscal, o atestado positivo emitido pela fiscalização contratual e a 
aprovação pela Contabilidade, considerar-se-á liquidada a despesa. 
5.1.4. O Contratante (Município) dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota 
fiscal e atestado pela Contabilidade, para efetuar o pagamento à Contratada.  
5.1.4.1 O prazo previsto no item 5.1.4 não transcorrerá caso verificadas inconformidades na nota fiscal 
apresentada pela Contratada.  
5.1.5. Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) 
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a empresa deverá manter 
regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:  
5.1.5.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão conjunta negativa de débitos relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e deve abranger inclusive as contribuições sociais 
previstas na lei 8.212, de 24.7.1991; 
5.1.5.2. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  
5.1.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 020/2021. 
6.2 Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados 
quando da emissão das Notas de Empenho. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES 
8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.  
 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 A fiscalização do recebimento dos materiais contratados será realizada por servidor a ser 
designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar 
nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou 
não atenderem ao especificado. 
9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas 
atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 
única e integralmente pela entrega da máquina.   
9.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer material, que não corresponder às 
especificações constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e/ou apresentar defeito, num prazo 
máximo de 03 (três) dias após a notificação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E PROCEDIMENTO 
10.1  A Ata de Registro de Preços - ARP poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas 
no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
a.1) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos prestadores de serviço. 
a.2) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
a.2.1) convocar o licitante vencedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 
a.2.2) frustrada a negociação, o licitante será liberado do compromisso assumido; e 
a.2.3) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.3) Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
a.3.1) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 
a.3.2) convocar os demais fornecedores visando igual oportUnidade de negociação. 
a.4) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de 
Registro de Preços - ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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a.5) Fracassada a negociação com os demais fornecedores, para adesão de item, a empresa deve 
apresentar documentos comprobatórios de custo do produto/item datados da época da licitação 
(antes da abertura da sessão) a fim de comprovar o custo base, bem como, apresentar documento que 
comprove o custo atual, justificando assim o valor que a empresa possa a vir a solicitar em pedido de 
reequilíbrio. 
b) O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o CONSISA VRT a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de 
determinados itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
c) O licitante detentor da Ata de Registro de Preços - ARP poderá solicitar o reequilíbrio econômico-
financeiro dos preços vigentes através de solicitação formal via protocolo ao Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do 
pedido, que serão analisados e julgados pelo Município. 
d) O preço atualizado não poderá ser superior ao praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES  
11.1. Aos MUNICÍPIOS/ÓRGÃOS PARTICIPANTES do certame constituem as seguintes obrigações:  
11.1.1. Efetuar o pagamento ajustado;  
11.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;  
11.1.3. Modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitado os direitos do contratado;  
11.1.4. Rescindir o contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 Lei 
8.666/93;  
11.1.5. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.  
11.1.6. Fiscalizar a entrega e os materiais ora contratados, bem como notificar a empresa em caso de 
necessidade. 
 
11.2 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
São obrigações do FORNECEDOR, além de outras inerentes ou decorrentes da presente contratação:  
11.2.1. Todos os encargos decorrentes de possíveis contratos, tais como obrigações civis, trabalhistas, 
fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR;  
11.2.2. O FORNECEDOR se obriga a cumprir os termos previstos na presente Ata e a responder todas 
as consultas feitas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do 
objeto.  
11.2.3 O FORNECEDOR ficará obrigado a manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de 
habilitação exigidas pela Lei.  
11.2.4 O FORNECEDOR obriga-se a atender ao objeto desta Ata de acordo com as especificações e 
critérios estabelecidos no Edital de Licitação, seus Anexos, Proposta apresentada, e ainda:  
a) Efetuar a entrega ou prestar o serviço conforme proposta apresentada e especificações exigidas 
nesta Ata, assim como no Edital, executando fielmente o objeto contratado em observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  
b) Responder prontamente às solicitações da CONTRATANTE, pessoalmente ou mediante telefone, fax, 
e-mail ou site a ser fornecido, ou qualquer outro meio eficiente para resolução de problemas, bem 
como para esclarecimentos de dúvidas inerentes ao objeto desta Ata;  
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c) É de responsabilidade do FORNECEDOR indenizar todo e qualquer prejuízo, pessoal ou material, 
causado no exercício de sua atividade, que possa advir direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, por qualquer de seus funcionários, representante e/ou preposto.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
13.1. O licitante vencedor ficará passível da aplicação das sanções e penalidades previstas na Lei 
Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/93, aplicáveis isolada ou 
conjuntamente, nas seguintes situações:  
13.1.1. Pela não apresentação da documentação de habilitação, proposta de preços e amostras (se 
solicitadas), pela apresentação de documentação falsa ou pela não manutenção da proposta, por parte 
do licitante detentor da melhor oferta:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.2. Pela oferta de produto e/ou serviço em desacordo com as especificações constantes no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do item ofertado em desacordo.  
13.1.3. Pela recusa na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, dentro do prazo previsto no 
Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens recusados;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
13.1.4. Pelo atraso na entrega do objeto e/ou execução dos serviços, além do prazo previsto no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa diária na razão de 1% (um por cento) sobre o valor total dos itens não entregues, por dia de 
atraso, a contar do primeiro dia após o término do prazo previsto para entrega do objeto;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.5. Pela entrega do objeto e/ou execução dos serviços em desacordo com o solicitado no Edital:  
I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens entregues em desacordo, por 
infração, com prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a efetiva adequação;  
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.1.6. Por causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:  
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I. Advertência;  
II. Notificação; 
III. Ressarcimento ao erário;  
IV. Multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta; 
V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios 
consorciados, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
13.2. Nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/19, 
o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o CONSISA VRT e com seus municípios consorciados e 
ter cancelado o Registro Cadastral de Fornecedores junto a esses órgãos, nos casos de: 
a) não assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços; 
b) não entregar a documentação exigida no Edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do Contrato; 
g) fraudar a execução do Contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 
13.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o 
contraditório e a ampla defesa. 
13.4. Da aplicação das penas previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
intimação, o qual deverá poderá ser enviado por e-mail ou protocolado no Protocolo Central do 
município. 
13.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido 
à Autoridade Competente para decisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
14.1 Fica assegurado ao CONSISA VRT, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a 
presente Ata, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, 
suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização. 
As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu serão dirimidas no Foro 
da Comarca de Lajeado – RS, esgotadas as vias administrativas.  
Para constar que foi lavrado a presente Ata de Registro de Preços - ARP, que vai assinada pelo Sr. 
MARCOS JOSE SCORSATTO, Prefeito Municipal de Itapuca/RS, Presidente do CONSISA VRT, e pelo Sr. 
......................................,   qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas. 
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