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ADVERTÊNCIA 
 

A MUNICIPALIDADE DE CAPÃO BONITO ADVERTE A TODOS OS 
LICITANTES, QUE NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR EMPRESAS QUE 
DESCUMPRIREM O PACTUADO. 
 

Obs1: Favor retornar este documento em mãos ou via e-mail (sem falta) 
através do e-mail 

editalcapaobonito@gmail.com 
Obs2: A proposta eletrônica está disponível para download no site 

http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php 
(junto com o edital) 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 
PARA OS ITENS 1 AO 140E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OS ITENS141 AO 151 DO ANEXO I .  
 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
Recebi nesta data, o EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL Nº 0642017– REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº 

5090/2017 – Aquisição de diversos móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte e Turismo, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, do 

presente instrumento convocatório, cuja abertura se dará em 04 de outubro de 2017, às 09:00 horas. 

 

Capão Bonito, __________ de ___________________________de 2017. 

 
NOME: _______________________________________________________ 

 
RG: ___________________________________________________ 

 
 

ASS: ______________________________________________________ 
 

CARIMBO DA EMPRESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs: Favor retornar este documento em mãos ou e-mail (sem falta). 
editalcapaobonito@gmail.com 

mailto:editalcapaobonito@gmail.com
http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php
mailto:editalcapaobonito@gmail.com
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 
PARA OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 

 
 
1 – PREÂMBULO 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO torna pública, para conhecimento dos interessados que, na 
sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, será 
realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOSdo tipo MENOR PREÇO, 
regime de realização PARCELADA, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 039/2005,de 12 julho de 2005, Decreto Municipal nº 47/2015, de 19 
de junho de 2015 e no que couber a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, além das 
Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes nº 01 - "PROPOSTA" e nº 02 - 
"DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos pelo Setor de Licitações, localizado na Prefeitura do Município de CAPÃO 
BONITO às 09:00  horas do dia 04 de outubro de 2017. A sessão pública dirigida por Pregoeiro, se dará no mesmo 
dia e local, às 09:00 horas, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e anexos.  
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 

I – TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO; 
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
III – MODELO DE DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO; 
IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO; 
VI – MODELO DE DECLARAÇÃO – cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
VII – DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
VIII - FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO). 

 
2 – DO OBJETO 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de diversos móveis e 
eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme 
especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, do presente instrumento convocatórias. 
 
2.2 - A entrega dos produtos do presente certame deverá ser efetuada de forma PARCELADA, conforme solicitação 
efetuada pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a conferência será efetuada pela Comissão de Recebimento 
de Materiais e Serviços da Secretaria. 
 
3 – DO PREÇO E DE ENTREGA 
3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em R$ 3.630.712,51 (três milhões, seiscentos e trinta mil e 
setecentos e doze reais e cinquenta e um centavos), com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. 
 
3.2 – Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos 
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não 
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vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua 
proposta, atendido os fatores e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
 

3.3 - As entregas serão efetuadas sob o regime de execução parcelada, com prazo de entrega dos objetos de 

no máximo 15 (quinze) dias corridos contados a partir do recebimento do pedido de compra. 

 

3.4 - Fica condicionado à solicitação efetuada pela Municipalidade, através da Secretaria Municipal requisitante, 
ou servidor previamente designado, o acompanhamento das entregas. 
 

4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1 – As despesas correram por conta dedotaçõesdo orçamento da Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP 
especificadas na época das requisições de entrega; 
 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1 -Somente poderão participar da presente licitação, empresas que atenderem às disposições deste edital. 
 
5.1.1. Para os itens 01 ao140 do Anexo I (itens enquadrados como Diferenciado - Modo Exclusivo) somente 
poderão participar da presente licitação empresas que estiverem enquadradas em regime como ME 
(microempresa) e/ou EPP (empresa de pequeno porte), e que atenderem às disposições deste edital. 
 
5.1.1.1 – Para participação nos itens 01 ao140 do anexo I do referido certame, a licitante, que deverá estar 
enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014, e deverá comprovar seu porte mediante a apresentação de original ou 
cópia autenticada da comunicação legalmente exigida para os fins de reconhecimento da condição de ME ou EPP, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou de certidão 
expedida por tais órgãos em que conste a mencionada condição de ME ou EPP, devidamente atualizada. O referido 
documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento, ou seja, FORA dos envelopes nº 01 e 02. 
 
5.1.2. Para os itens141 ao 151do Anexo I (itens enquadrados como não diferenciado) não será exigido modo 
de exclusividade, podendo participar empresas de qualquer regime tributário, desde que atendam a todas as 
exigências dispostas no presente edital. 
 
5.1.3 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes deverão apresentar os documentos relacionados no item 8 
deste edital. 
 
5.1.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida 
para efeito de assinatura do contrato (LC nº 147, art. 42); 
 
5.1.5 - As licitantes participantes neste certame deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC nº 147, art. 43, caput); 
 
5.1.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa (LC nº 147, art. 43, § 1º); 
 
5.1.7 –Anãoregularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.6, implicará na decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;  
 
5.1.8 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório 
competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado por um dos 
membros da Comissão Permanente de Licitações (Setor de Protocolo) no ato de sua apresentaçãocom15 (quinze) 
minutos de antecedência do certame; 
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5.1.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 
ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 
 
5.1.10 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão aceitas como válidas as 
expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
5.1.11 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
5.1.12 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o 
futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta no item 5.1.1; 
 
5.1.13 - O Pregoeiro diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de 
verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico; 
 
5.1.14 - Caso se comprove a limitação de mercado ou o desinteresse das convidadas, fatos que serão consignados 
em ata pela Comissão, a licitação terá prosseguimento mesmo sem o comparecimento mínimo de 3 (três) 
concorrentes em condições de propor (art. 22, § 7º, da Lei Federal nº 8.666/93); 
 
5.1.15 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por 
procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o 
início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a 
participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da 
manifestação daquele representante; 
 
5.1.16 - Os documentos de habilitação serão acondicionados em envelope fechado, enunciando externamente os 
dados da licitação, conforme item 6.8; 
 
5.1.17 - A licitante fica obrigada a DECLARAR que não foi suspensa nem declarada inidônea para licitar em 
qualquer esfera da Administração Pública, bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua 
participação nesta licitação (modelo Anexo III). O referido documento deverá ser apresentado na fase de 
credenciamento, ou seja, FORA dos envelopes nº 01 e 02; 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
 
5.2.1 – De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração 
Pública, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 
 
5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 
 
5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1 - A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 
sua representada, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente. 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor; 
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6.2.2 - Instrumento particular de procuração, nos moldes do ANEXO V, com poderes para formular ofertas e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de 
seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhada de documentos 
de eleição de seus administradores. 
 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, cópia do respectivo 
estatuto, contrato social, requerimento de empresário ou equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 

acompanhada de documentos de eleição dos administradores, a apresentação deste no Credenciamento. 
 
6.2.3.1 – A apresentação, na fase de credenciamento, do documento que se enquadre na exigência do Item 6.2.3 
dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação). 
 
6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no presente 
certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da Sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à presente 
licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados.  
 
6.7 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a declaração de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitaçãoe o formulário de dados cadastrais, de acordo com modelos contidos nos ANEXOS VII e 
VIII respectivamente do presente Edital. As referidas declarações deverão estar FORA dos envelopes nº 
01 e 02; 
 
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e os documentos de 
habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 
seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE 1 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017 

REGISTRO DE PREÇOS 
PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
 

ENVELOPE 2 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017 

REGISTRO DE PREÇOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ 
 
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
7.1 –Acompanhamseeste ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA – ANEXO II, que a 
licitante preencherá e inserirá no envelope nº 01. 
7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios: 
 

a) dados cadastrais; 
b) assinatura do representante legal; 
c) indicação obrigatória do preço unitário dos itens em reais; 
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d) indicação dos números do CNPJ, através da aposição do respectivo carimbo; 
e) indicação do número de identidade que qualifique o representante legal investido de poderes para firmar a 
Ata de Registro de Preços referido no item 11; e, 
f) A descrição dos itens da presente licitação, com a indicação em destaque da marca ofertada, em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência e Especificações, constantes do Anexo Ideste 
Edital. 
 

7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
fiscal e previdenciária a que se sujeita. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da apresentação da proposta. 
 
7.5 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, 
desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexequíveis (art. 40 X e 
48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.5.1 – Adotar-se-á também como critério de aceitabilidade de participação, por item, a apresentação de 
catálogo ou folders (podendo ser em pasta, encadernação ou folha avulsa) para os itens que empresa licitante 
apresentar proposta. 
 
7.6 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser comprovado pela 
Contratada e aprovado pela Contratante. 
 
7.7 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas deste edital e dos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2005 de 12 de Julho de 2005e Lei Federal nº 8.666/93, 
no que couber, bem como demais normas complementares. 
 
7.8 - O prazo de eficácia da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope 
(art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
7.9 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 
prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.10 – Tendo em vista a grande quantidade de itens constates do objeto do Pregão Presencial e afim de 
facilitar e agilizar a andamento dos trabalhos, bem como imprimir maior rapidez no desenrolar da oferta de 
lances, solicitamos às licitantes que, se possível, juntamente com a sua proposta escrita apresentem arquivo 
eletrônico em CD ou outra mídia eletrônica, contendo cópia da mesma no mesmo formato enviado, 
preenchendo o campo destinado ao CNPJ da empresa com (.), (/) e (-), no seguinte modelo: 00.000.000/0000-00 
e a razão social da empresa licitante, sendo o referido CD ou mídia devolvida ao representante presente na 
sessão de licitação. 
 
7.11 – O modelo de planilha eletrônica de propostas está disponível para download no endereço 
http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php, para que os licitantes proponentes possam preencher o 
valor unitário, assim como a marca de cada item ofertado. 
 
7.12 – Eventuais divergências entre a proposta constante do arquivo eletrônico e a apresentada na forma do 
item 7.1, será considerada válida a proposta escrita na forma do item 7.1. 
 
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
8.1 - Serão consideradas habilitadas as participantes que apresentarem documentos relativos a: 
 
8.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 
 

http://editais.capaobonito.sp.gov.br/consulta.php
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a) Ato de criação da licitante conforme o caso: 
a1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade 
comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de diretoria em exercício; e 
b) 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. 

 
8.1.1.1 - A apresentação, na fase de credenciamento, de documento que se enquadre na exigência do Item 8.1.1 
dispensa a apresentação do mesmo documento no envelope nº 02 (Habilitação), podendo este ser devolvido ao 
licitante caso seja apresentado também no envelope nº 02 (Habilitação); 
 
8.1.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 
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 à sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do contrato social; 
c) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal (Receita Federal e da Procuradoria Geral da República), 
Estadual e Municipal da sua sede emitida pelos órgãos arrecadadores; e 
d) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovante de inexistência de débitos inadimplidos 
permanente a Justiça do Trabalho – Lei nº 12.440 de 07 de Julho de 2011. 
 
8.1.3 – Qualificação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93): 
a) Atestado(s), firmado por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante 
executa ou já executou satisfatoriamente os serviços do objeto desta licitação (Atestado de Capacidade Técnica); 
 
8.1.4 - Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93) 
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, com data de emissão anterior à 
data da entrega das propostas de no máximo 180 (cento e oitenta) dias; caso não haja prazo hábil para a expedição 
da mesma, em virtude da exiguidade do prazo de abertura do pregão, poderá ser entregue o protocolo do 
requerimento da Certidão junto ao Cartório; no entanto, a adjudicação do objeto e homologação do processo, bem 
como a assinatura do contrato, só se efetuará, após a apresentação da Certidão, constituindo-se pré-requisito para 
tal, sob pena de desclassificação do licitante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
8.1.5 - Declaração da licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos 
moldes do ANEXO VI. 
 
8.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 
cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, preferencialmente ser 
relacionados, separados e colacionados na ordem estabelecida neste Edital. 
 
8.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do 
próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 
sua expedição, exceto ao item 8.1.3 alínea “a” (Atestado de Capacidade Técnica) que se trata de qualificação técnica. 
 
8.2.3 - Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou 
procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
8.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará condicionada à confirmação de sua validade, também 
por esse meio, pela Equipe de Apoio ao Pregoeiro. 
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8.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o nº do 
CNPJ e endereço respectivo. 
8.2.6 - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial. 
 
8.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não 
possam ser entendidos. 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no presente e as que 
seguem: 
 
9.1.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga o Município de Capão Bonito a 
firmar contratação para a aquisição do objeto ora licitado, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição 
destes determinados produtos, ficando assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento dos 
produtos, em igualdade de condições. 
 
9.1.2 - Ao licitante vencedor, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes 
acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios respeitados a legislação relativa às 
licitações. 
 
9.1.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, cabendo à Municipalidade, através de suas respectivas Secretarias, convocar os 
fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
 
9.2 - No dia, hora e local designado neste edital, as proponentes deverão comprovar ao Pregoeiro a representação 
para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1 deste edital. 
 
9.3 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento dos representantes 
das empresas interessadas, serão recebidos pelo pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 
 
9.4 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da Equipe de Apoio, 
Pregoeiro e representantes das empresas.  O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE 
PREÇOS), e seus conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
9.6 - Serão desclassificadas as propostas, que não atenderem as exigências essenciais deste edital e seus anexos, 
considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente, por simples 
manifestação de vontade de seu representante. 
 
9.7 - As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem crescente de preços. 
 
9.8 - Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será realizado sorteio para fins da classificação e 
composição da lista classificatória. 
 
9.9 - Definida a classificação provisória, será registrado na ata da sessão pública o resumo das ocorrências até então 
havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados e propostas eventualmente 
desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de classificação provisória. 
 
9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos representantes das 
licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor preço e o preço superior 
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àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na forma 
do item 9.9. 
 
9.11 - Quando não forem verificadas no mínimo três propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, 
serão chamadas a dar lances verbais os representantes das empresas que apresentaram as melhores propostas, até 
o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados. 
 
9.12 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações 
provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.   
 
9.13 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, 
bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro. 
 
9.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 
constantes deste edital. 
 
9.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das propostas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço unitário, consignando-a em ata. 
 
9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os parâmetros de preços 
definidos pela Administração. 
 
9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que ofertou o menor preço para que seja obtido preço 
melhor.  
 
9.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação da 
empresa classificada em primeiro lugar. 
 
9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste 
Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada. 
 
9.20 - Sendo considerado inabilitado a proponente, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em 
segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo 
de nova análise e negociação dos preços ofertados. 
 
9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante classificada e habilitada, será 
declarada vencedora do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da intenção de 
interpor recurso às licitantes, nos termos da cláusula 10 deste instrumento. 
 
9.22 - Na ausência de recursos, o objeto será adjudicado pelo pregoeiro e encaminhado o processo à Autoridade 
competente para homologação do certame.  
 
9.23 - No caso de interposição de recursos, após o julgamento, o objeto será adjudicado e o certame homologado 
pela Autoridade competente. 
 
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes desclassificadas poderão ser 
devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de 
interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes 
das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o 
efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária. 
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos 
praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais membros da Equipe de 
Apoio e pelas licitantes presentes. 
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9.26 - No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5, 
subitem  5.1.5, dando sequência à abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma falha, omissão ou 
irregularidade na documentação de regularidade fiscal.   

 
9.27 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios, as informações dispostas no item 8 
deste edital.  

 
9.28 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 147, art. 44, caput): 
 
9.29 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (LC n° 147, 
art. 44, § 2º);  
 
9.30 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado (LC n° 147, art. 45, inc. I); 
 
9.31 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 01 (um) dia útil, após a notificação formal da classificação provisória. 
 
9.32 - A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível neste edital, conforme modelo constante no 
ANEXO II, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO 
ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2017 
RAZÃO SOCIAL da Micro e Pequena Empresa 

 
9.33 -Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.29, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta (LC n° 147, art. 45, inc. III); 
 
9.34 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça seu direito de cobertura 
da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 
9.29, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC n° 147, art. 45, inc. II); 
 
9.35 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta melhor classificada não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
 
9.36 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os 
limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta depreço inferior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (LC n° 147, art. 45, § 1º). 
 
9.37 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
 
10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
10.1 - Declarada a vencedora, as proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as 
contrarrazões, contados a partir do término do prazo da(s) recorrente(s), independentemente de qualquer 
comunicado, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 
 
10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto aoSetor de Licitações, no endereço 
indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, das 9:00 às 16:00 horas, sob pena de configurar-se a desistência 
da intenção de recurso manifestada na sessão pública. 
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10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante na sessão pública do pregão importará a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento 
do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 
autoridade competente. 
 
10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenasdos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração da Ata de Registro de Preços, 
cuja minuta integra este Edital como Anexo VII; 
 
11.2 – No ato de assinatura da Ata de Registro de Preçosserá obrigatória a apresentação, pela licitante vencedora, 
Laudos conforme solicitações descritas no Anexo I – Termo de Referência do presente Edital. 
 
11.3 - Se por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 
Fazenda Nacional,estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos 
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
11.4 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, a Adjudicatária será notificada para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões 
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   
 
11.5 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação 
regular de que trata o subitem 11.2 e 11.3, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados, pela ordem de 
classificação das propostas, as demais licitantes classificadas, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo 
da aplicação das sanções à empresa faltante. 
 
11.6 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer para 
assinar o termo de contrato. 
 
11.7 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto do contrato, se verificar incorreções relacionadas à quantidade e qualidade dos serviços contratados. 
 
11.8 - A Ata de Registro de Preçospoderá ser rescindida nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório. 
 
11.9 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura. 
 
11.10 - A empresa se obriga a manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, compatibilidade com 
as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, 
apresentando documentação revalidada se, no curso da Ata de Registro de Preços, algum documento perder a 
validade. 
 
11.11-Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha 
indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a 
regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena 
de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
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11.12- Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração: 
 
a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do 
direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, 
cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.29; 
b) a revogação da licitação (LC n° 147. art. 43, § 2º). 
 
12 -  DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 
 
12.1.1 - A Prefeitura Municipal de Capão Bonito-SP, designará servidor (ES) a Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria de requisitante, ou por servidor previamente designado para tanto, para 
acompanhamento das entregas dos itens, o(s) qual(is) deverá(ão), obrigatoriamente, verificar se os mesmos são 
condizentes com as necessidades e especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do presente edital. 
 
12.1.2 - As entregas serão efetuadas sob o regime de execução parcelada,com prazo de entrega dos objetos de no 

máximo 15 (quinze) dias corridoscontados a partir do recebimento do pedido de compra. 

 
12.2.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação na 
Divisão de Contabilidade, da documentação fiscal completa, acompanhado do Atestado de Aceite emitido pela 
Secretaria Municipal requisitante ou por servidor por ela designado. 
 
12.2.2 - Os pagamentos serão efetuados através do sistema de depósito em conta corrente, a ser indicada pela 
Contratada, descontados encargos sociais, conforme Legislação vigente.  
 
12.2.3 - Para a liberação do pagamento, a empresa licitante contratada deverá estar em situação regular perante o 
I.N.S.S. e o F.G.T.S., bem como não poderá estar inadimplente, com relação à tributos de qualquer natureza, com a 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito, independente destes estarem ou não inscritos em Dívida Ativa.  
 
12.2.4 -A situação regular de pessoa jurídica perante o F.G.T.S. e o I.N.S.S. deverá ser comprovada mediante a 
apresentação da Folha de Pagamento e do Recolhimento das referidas guias, relativas às notas fiscais 
correspondentes ao mês imediatamente anterior, dos serviços realizados pela contratada. 
 
13 – DAS SANCÕES 
13.1 - A inabilitação de licitante classificada, apesar da declaração apresentada por força do subitem 6.7 deste 
instrumento, implicará na aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor da proposta, sem 
embargo da imposição das demais sanções cabíveis. 
 
13.2 - As licitantes sujeitar-se-ão, também, à imposição da mesma multa mencionada no item anterior se, por ato ou 
omissão de seu representante, provocar tumulto na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, 
desistir do lance ofertado. 
 
13.3 - Pelo descumprimento do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que serão 
aplicadas pela Prefeitura do Município de Capão Bonito, e só serão dispensadas nas hipóteses de comprovação 
anexada aos autos pela Contratada da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento das condições ajustadas 
ou de manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração. 
 
13.4 - À Contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 
Federal nº 8.666/93, a saber: 
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular do contrato, de que não resulte prejuízo para a Contratante; 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução do 
contrato, com ou sem prejuízo para a Contratante; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com o município de Capão Bonito 
por prazo não superior a cinco anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou de inexecuções de que resulte 
prejuízo para a Contratante; 
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d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus 
motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas 
hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 
 
13.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. 
 
13.6 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. 
 
13.7 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão temporária para licitar e 
contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 
10.520/02. 
 
13.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
intimação do interessado.  
 
13.9 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua 
cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
14 – DAS INFORMAÇÕES 
14.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, 
por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 9:00 às 16:00 horas, até 48 horas da data 
marcada para a abertura do certame. As respostas serão encaminhadas via fax à todas as empresas que retiraram o 
Edital e farão parte integrante do processo administrativo. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante o Setor de Licitações a licitante que não 
o fizer até o segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 41 parágrafo 2º 
da Lei Federal 8.666/93. 
 
15.2 - Caberá ao Pregoeiro e à equipe de Apoio decidir sobre a impugnação. 
 
15.3 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do edital, capaz de afetar a formulação das propostas 
será designada nova data para a realização do certame. 
 
15.4 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar deste Pregão. 
 
15.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderá retirá-los, na Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito, no horário de expediente, até o último dia útil que antecede a data de abertura da 
Licitação, mediante o pagamento da quantia de R$ 10,00 (Dez reais), através de Guia de Arrecadação ou 
gratuitamente pelo site www.capaobonito.sp.gov.br  
 
15.6 - Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação 
de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 
 
15.7 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas as 
exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer a instrução do 
processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 
 
15.8– O gestor do contrato será o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, até o final de 
sua vigência. 
 
15.9 - A Prefeitura do Município de Capão Bonito poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar no todo ou em 
parte a presente licitação. 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
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Capão Bonito, 14 de Setembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Marco Antônio Citadini 
- Prefeito Municipal – 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 
OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OS ITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E MÉDIA DE MERCADO 

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de diversos móveis e 
eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, deste Município, conforme 
especificações constantes abaixo: 
 

Item 
Modo de 
disputa 

Qtd Und. Produto 
Preço Unit. 

Máximo 
Permitido 

1 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
60 Unid. 

Colchão para berço - Colchão para berço, em espuma 100%de poliuretano, revestido 
em curvim na cor azul c/ zíper, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07m, com densidade de 
23kg/m³ - com selo do INMETRO. 

R$ 164,67 

2 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
200 Unid. Kit colchonete - (100x60cm) - Espessura 03cm - CO2 (Modelo Proinfância).PADRÃO 

FDE 
R$ 87,74 

3 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
600 Unid. Tatame - Placas medindo 1 x 1 m por 30 mm de espessura confeccionado em EVA 

antitoxico de diversas cores: azul, laranja, verde, amarelo, vermelho, roxo. 
R$ 58,60 

4 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
10 Unid. COLCHÃO PARA BERÇO DIM: 115x62x12cm (CxLxE) - (CRECHE I) PADRÃO FDE R$ 172,67 

5 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
18 Unid. 

COLCHONETE PARA REPOUSO DIM: 185x65x5cm (CxLxE) (CRECHE II e III) - 
PADRÃO FDE 

R$ 143,63 

6 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

COLCHONETE PARA TROCADOR DIM: 100x60x3cm (CxLxE) (FRALDÁRIOS, 
SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL) - PADRÃO FDE 

R$ 123,00 

7 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
24 Unid. 

PLACAS DE TATAME EM EVA DIM: 100x100x2cm (CxLxE) (CRECHES I, II E III) - 
PADRÃO FDE 

R$ 63,73 

8 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
12 Conj. 

Conjunto de 1 mesa escolar com tampo redondo em fórmica, 05 cadeiras assento e 
encosto de fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8.onjunto de Mesa Redonda Adulto, 
sendo: 01 mesa escolar com tampo redondo confeccionado em MDF de 18mm 
revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. 
Estrutura em tubos de aço pé central, pintado com tinta epóxi a pó e tratamento 
antioxidante, antiferrugem. tendo medidas de: 1,20mts de diâmetro. Altura total 
0,76cm, e, 05 cadeiras assento e encosto em mdf revestido de fórmica, estrutura em 
tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó.Medindo assento: 39x38cm. Encosto: 
40x23cm. Altura do chão ao assento: 45cm. Altura total: 85cm 

R$ 876,40 

9 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
60 Unid. 

Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,59 m a 1,88m - DESCRIÇÃO   Conjunto 
para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. •Mesa com 
tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre 
estrutura tubular. • Bancos com assentos de madeira aglomerada, revestidos em 
laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES • Tampo e 
assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na 
face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento da face inferior 

R$ 1.008,01 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Setor de Licitação 

 

 

16 

em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA 
(ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, 
rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • 
Dimensões acabadas: - Tampo: 840mm (largura) x 1500mm (comprimento), 755mm 
(altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento), 380mm (altura). • 
Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polinivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas 
com adesivo "Hot Melting" (ver referências). • Estrutura da mesa composta de: - Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado 
a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa 
longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção 
quadrada 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço 
carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em 
chapa 16 (1,5mm). • Estrutura dos bancos composta de: - Pés confeccionados em 
tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, 
Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço 
carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40x40mm, em 
chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, 
laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). • 
Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de 
aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto. • 
Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, 
chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto. • Fixação do tampo à estrutura 
através de: - Parafusos 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, bicromatizados; - Parafusos 1/4” 
x 2”, cabeça chata, bicromatizados; - 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 AZUL (ver 
referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, e o 
nome do fabricante do componente injetado. Deverá ainda ser grafada a espessura 
da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para a qual a peça é adequada. 

10 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
42 Unid. 

Aparelho de DVD - DVD player, sistema de cores: PAL, PAL-M, AUTO e NTSC. Tela: 
16:9, 4:3PS e 4:3LB. Zoom: 2x, 3x e 4x. ClosedCaption. Controle de imagem. 
Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. Menu de funções. Compatível 
com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. Informação de funções na tela. Câmera lenta: 
½, ¼, 1/8e 1/16. Velocidade de busca: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. Seleção de ângulo. 
Voltagem: bivolt automático. Consumo aproximadamente de 25 w. Conexões: saída 
de áudio 2.0 analógica e saída de vídeo composto “CVBS”. Conteúdo da 
embalagem: controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 
3 meses. 

R$ 197,03 

11 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
76 Unid. 

Aparelho de som - Com entrada USB e reprodutor de CD/CD-RWCD- R/MP3, 12 
watts RMS de potência, caixas acústicas destacáveis, bivolt, rádio Am/FM, conexão 
P2. O produto deverá possuir controle remoto 

R$ 484,70 

12 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
31 Unid. 

Armário 08 portas – roupeiro - Fabricado em aço, corpo e prateleira chapa 22cinza 
cristal , portas em chapa 22 com as 08 portas cinza cristal sobrepostas c/ 05 
ventilação em relevo tipo veneziana, porta etiqueta, dobras laterais e um reforço 
central para maior resistência, acabamento c/ 02 dobradiças cada, com abertura de 
135º sistema de travamento através de chave trava interna c/ 03 ponto diferente. 
Cada vão c/ 03 cabideiro tipo gancho 04 pés removível em aço 40x40mm sua base 
composta de pés com sapata niveladora plástica para evitar o contato do armário 
com o piso. fabricada em aço SAE 1008 bitola 20, espessura 1,20 chapa 22 
(0,90mm) com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática medidas mínimas 
aproximadas 1945x122x420mm (AxLxP)O material deverá estar em conformidade 
com: ensaio de conformidade com as normas NBR 8094 / 1983 (resistência à 

R$ 1468,67 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Setor de Licitação 

 

 

17 

corrosão do material) – resistência da estrutura – ausência de bordas cortantes em 
conformidade à norma NM 300 – 1 /2004 NBR 8094:1983 Névoa Salina - (Material 
Metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina). - NBR 
8095/1983 Câmara Úmida revestido e não revestido corrosão à atmosfera úmida 
saturada. Dureza Lápis -. ASTM D 3363 Aderência - ASTM D 3359 - Garantia de 02 
anos dofabricante. 

13 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
3 Unid. 

Armário de cozinha com 03 gavetas, 06 portas, sendo     03     com     vidro     para     
facilitar     a visualização  de  alimentos e utensílios. Altura:  1,94  m,  largura:  1,20  
m,  profundidade: 0,30 m.; peso 54,0 kg; cor branca; material: aço 

R$ 590,00 

14 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

Armário confeccionado em chapa de aço (#24) com dimensões 
de1750x750x400mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 
portas com pivotamento 
lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e 
dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, 
proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com 
sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na 
região central, superior e inferior, possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na 
parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de 
cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em 
alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível 
o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria 
cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 
50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é soldado um 
estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras 
internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o 
estabilizador abriga uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores 
sextavados, com base em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço 
zincado com rosca 3/8” x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana 
corpo cilíndrico, rosca 3/8”em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). 
Todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura únicaGarantia mínima12 meses. 

R$ 747,00 

15 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
47 Unid. 

Armário em aço completo para cozinha - Parte aérea medindo 500 mm de altura 
1110 mm de comprimento e 300 mm de profundidade, fabricados na espessura 
mínima de 0,45mm (chapa 26), com três portas almofadas (folhas duplas) com 
puxadores de polipropileno cromado, contendo cada uma dois vincos longitudinais 
para reforço e duas dobradiças fixadas com pino de nylon, sendo o fechamento das 
portas por meio magnético (imã) fabricadas com espessura mínima de 0,6 mm 
(chapa 24). A parte interna devera conter uma prateleira fixa preenchendo o vão de 
duas portas e a terceira porta com vão interiço. Devera acompanhar o produto os 
parafusos zincados e buchas de plástico necessárias para a correta fixação do 
produto à parede. As chapas terão tratamento químico anti ferrugem com produtos 
que não agridam o meio ambiente e que tenham uma resistência mínima de 300 
horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- poliéster com secagem em 
estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 18 meses contra oxidação. 
Balcão de aço baixo para cozinha tipo gabinete medindo 850 mm de altura, 1110 mm 
de comprimento e 450 mm de profundidade, fabricados na espessura mínima de 
0,45mm (chapa 26), com três gavetas de aço externas dispostas horizontalmente 
pintadas na cor do produto, com três portas almofadas (folhas duplas) com 
puxadores de polipropileno cromado, contendo cada uma dois vincos longitudinais 
para reforço e duas dobradiças fixadas com pino de nylon, sendo o fechamento das 
portas por meio magnético (imã) fabricadas  com espessura mínima de 0,6 mm 
(chapa 24). A parte interna devera conter uma prateleira fixa preenchendo o vão de 
duas portas e a terceira porta com vão interiço. As chapas terão tratamento químico 
anti ferrugem com produtos que não agridam o meio ambiente e que tenham uma 
resistência mínima de 300 horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- 

R$ 946,00 
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poliéster com secagem em estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 
18 meses contra oxidação. Tampo de madeira aglomerada com revestimento em 
melamino e frontal arredondada. Pés plásticos em polipropileno com regulagem de 
altura. Garantia mínima de 01 ano do fabricante, na cor branca,montada. 

16 
Exclusivo 
ME/EPP 

 
32 Unid. Armário suspenso - Primeiros socorros (Próinfância)- AM3 R$ 545,00 

17 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
37 Unid. 

Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, 
predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm 
(AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em 
chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no 
mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, 
com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das 
gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, 
para fins estruturais, não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da 
mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na 
própria estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades 
inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, medindo 
aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado 
ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar 1 porca rebite 
para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), 
sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. 
Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio 
de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó 
híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima 
de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C 
por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do 
filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. O 
produto deverá estar em conformidade com a norma reguladora de ergonomia do 
Ministério do Trabalho, NR17. Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas 
conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo 
emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H 
conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de Aderência com 
resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Laudo emitido por laboratório 
de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo 
de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado 
que o móvel atende as especificações da NR17;  Apresentar certificação ABNT NBR 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este 
móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. A 
Lista com os ensaios a serem feitos se encontra em documento abaixo Requisitos 
dimensionais; Resistência à corrosão de componentes metálicos;Requisitos de 
segurança e usabilidade; Ensaio de estabilidade: Devem ser realizados ensaios que 
avaliem a capacidade do móvel de resistir às forças que possam provocar elevação 
de um ou mais pontos de apoio, evitando assim acidentes, incidentes e avarias que 
possam vir a ocorrer por possível tombamento do móvel;Estabilidade do móvel vazio; 
Estabilidade com carga vertical nas partes moveis;Estabilidade do móvel com 
aplicação de força horizontal;Ensaio de resistência e durabilidade: Devem ser 
realizados ensaios cíclicos que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de 
longa duração. Ensaios de carga estática que simulem o funcionamento sob 
condições mais severas que as de uso normal e ensaios de impacto que verifiquem 
a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito rápido de aplicação de carga; 

R$ 1084,00 
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Ensaio de resistência de plano horizontais à carga concentrada.Ensaio de resistência 
de gavetas e trilhos;Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos;Ensaio de resistência 
de gavetas ao impacto do fechamento/abertura;Ensaio de resistência da estrutura da 
gaveta; Ensaio de Carga máxima total. 

18 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
35 Unid. 

Assento para auto - Para até 36Kg; aprovado pelo INMETRO; estrutura em plástico 
de engenharia leve e resistente; braços lateriais de apoio; base fechada revestida em 
E.V.A; cor cinza; dimensão 23 x 41 x 41 cm (AxLxP) minímo; peso mínimo 1,95Kg., 
para até 10 anos deidade. 

R$ 205,52 

19 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
15 Unid. Balança de prato - Balança de prato - capaciade de 15 kg-BL(Modelo Pró - 

infancia).PADRÃO FDE 
R$ 703,17 

20 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
15 Unid. 

Balcão térmico com -2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 4 GN´S 1/2  medindo 
325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejas , Cubas de aço inox 
gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox; balcão térmico 
fabricado com tanqueestancado para banho maria em aço inox 430 e externamente 
com aço 430; escovado com dreno d'água; aquecido com resistência tubular em aço 
inox 304, contrladopeltermostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto   para controle de 
aquecimento; tecla para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas 
fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e com 
fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha 
rodízio comfreio. 

R$ 1659,22 

21 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
10 Unid. 

Balcão térmico com 08 cubas -2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 6 GN´S 1/2  
medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejas  Cubas de aço inox 
gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox;medidas 
aproximadas das cubas53 balcão térmico fabricado com tanqueestancado para 
banho maria em aço inox 430 e externamente com aço 430; escovado com dreno 
d'água; aquecido com resistência tubular em aço inox 304, contrladopeltermostate 
20°C à 120°C e lâmpada piloto para controle de aquecimento; tecla para 
aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas fabricadas de chapas de ao SAE 
1020 revestida com pintura epóxi branca e com fechamento em aço inox 430 
escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha rodízio com freio. 

R$ 1901,70 

22 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. 

Balcão térmicocom 04 cubas - 2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 2  GN´S 1/2  
medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejasCubas de aço inox 
gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox; balcão térmico 
fabricado com tanqueestancado para banho maria em aço inox 430 e externamente 
com aço 430; escovado com dreno d'água; aquecido com resistência tubular em aço 
inox 304, contrladopeltermostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto para controle de 
aquecimento; tecla para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas 
fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e com 
fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha 
rodízio com freio. 

R$ 1502,55 

23 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. Banco retangular - Em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos - M1 (modelo pró 

infância).PADRÃO FDE 
R$ 251,67 

24 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. 

Batedeira - Primeira linha, 4 velocidades + Pulsar - 2 tigelas: 3,6 litros e 2,1 litros. 
Fácil de encaixar. Motor superpotente. Potência: 320 W. Consumo: 0,32 Kw/h. Cor: 
Preto. 

R$ 194,00 

25 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
22 Unid. 

Bebedouros de Pressão para ambientes internos e externos. Com duas torneiras de 
pressão e capacidade para refrigerar 6 litros por hora, desenvolvidos para ambientes 
com grande circulação de pessoas. Possuem regulagem automática de temperatura 
e um pré-filtro interno que retém partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos 
presentes na água. Filtro externo com carvão ativado. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 Modelo de coluna para adultos e infantil conjugado ,eco compressor: com gás 

R$ 986,67 
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R134a que não agride o meio ambiente, Jato para boca, Jato para copo, Regulagem 
do jato de água, Easy Clean (desmontável para higienização),Serpentina externa 
(fácil higienização),Gabinete em inox ,Tampo em aço inox polido ,Depósito de água 
em aço inox 304 ,Dreno para limpeza. 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Grau de Proteção IPX4- Tensão Nominal 127 ou 220(V)  -Amperagem (A) 2,0/0,8 
Potência 120 (W) - Frequência - Mercado Nacional 60 (Hz)- Consumo de Energia 
aproximadamente 2,50 (kWh/mês) - Eficiência Energética aproximadamente 0,051 
(kW/L). 
EFICIÊNCIA EM QUALIDADE DA ÁGUA MELHORIA DA  
Permite a Utilização de Filtro Externo - Conectado à Rede Hidráulica: Recomenda-se 
a Instalação de Filtro Externo- 
Certificado pelo Inmetro e em Conformidade com a norma ABNT NBR 16236/2013 
Volume Interno do Aparelho aproximadamente  1,2(L) - Recomendado para 
40(pessoas/h)- Capacidade de Fornecimento de Água Gelada 2 (L/h)- Temperatura 
de Resfriamento 10°C / 50°F - Vazão Máxima 60 (L/h)- Pressão de Trabalho 
(m.c.a./kPa) 6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa- 
Refrigeração Compressor- Termostato Interno  
Medidas Aproximadas: 
Sem Embalagem (A x L x P) 1120 x 630 x 320 Com Embalagem (A x L x P) mm 
1240 x 330 x 330 Peso Líquido (kg)  17,5 Peso Bruto (kg)  18,7  
Garantia 12 meses. 

26 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
125 Unid. 

Cadeira Com Prancheta Modelo Universitária, Com Assento e Encosto em 
Polipropileno Injetado (Pp). Base Na Cor Preta, Podendo Ser Empilhável, 
Removendo-Se o Apoio para Prancheta. 

R$ 279,43 

27 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
40 Unid. 

Cadeira de fórmica para cozinha - assento e encosto em MDF de no mínimo 10mm 
revestido em filme termoplástico PVC com bordas arredondadas. assento de no 
mínimo 39x39cm e encosto de no mínimo 40x22,5cm. estrutura em tubo de aço de 
no mínimo 20x40. pintado com tinta epóxi a pó na cor branca. Garantia mínima 02 
anos contra defeito de fabricação. 

R$ 88,00 

28 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
49 Unid. 

Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto fabricada de 
acordo com a NBR-13962 da ABNT, com apóia-braços e espaldar/encosto médio. 
Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande 
resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente 
com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, 
mediante comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO. 
Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, 
injetada em polipropileno na cor preta. 
Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm 
de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal 
para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura 
e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante comprovação através de laudos 
por laboratório acreditado pelo INMETRO.- Contracapa do assento injetada em 
polipropileno copolímero injetado na cor preta. 
Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados 
flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os 
lados, encravados na madeira, evitando quebras.- Revestimentos do assento e do 
encosto em tecido sintético com acabamento em poliuretano a escolha no catálogo 
de cores do fabricante.- Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no 
centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por 
capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre 
rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação 
das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem 
presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das 
rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira 

R$ 526,75 
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quando sem a presença do usuário. 
Destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário.- 
Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes 
e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que 
se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo 
redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para 
melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha 
continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. - 
Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno 
copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para 
regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira. - 
Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na 
lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno copolímero na cor preta.  
Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 
e 160 x 200 mm.- Suporte do encosto com regulagem de altura através em onze 
posições, uma extra para desarme, sistema tipo catraca, totalizando 80 mm de 
curso, sem presença de manipulo. - Inclinação do encosto mediante acionamento de 
uma alavanca no lado direito, de forma anatômica, injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições ás necessidades 
do usuário. - Possui 05 molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste 
automático na frenagem do reclinador. - Componentes metálicos possuem 
tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para proteção 
contra corrosão e acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster 
epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada de 60 microns, cura em estufa à 
temperatura aproximada de 200° C.- O licitante vencedor do certame deverá 
apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: 
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnicas.Laudo de 
conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia 
certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em 
papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do 
produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-
17, analise e conclusão, data e validade.- Certificação de produtos para com a NBR-
13962/2006 da ABNT, onde se possa identificar todos os modelos de produtos 
certificados pelo fabricante e para os ofertado em especifico neste edital. 
Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em 
papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em nome do 
fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 
117 NBR 8094, NBR 5841. - Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra 
defeitos de fabricação- Medidas aproximadas do produto:- Largura total da cadeira: 
700 mm.- Profundidade total da cadeira: 700 mm.- Altura total da cadeira: 820 -1020 
mm.- Altura do encosto: 350 mm.- Largura do encosto: 410 mm.- Profundidade do 
assento: 420 mm.- Largura do Assento: 460 mm. 

29 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
800 Unid. 

Cadeira monobloco sem braço - cadeira em formato anatômico, empalhável, 
confeccionada em peça única com 100% de resina virgem de polipropileno cor 
branca, impermeabilizante com proteção contra raios UV, desenho italiano, encosto 
vazado e assento fechado, resistente para peso de mínimo de 140 kg ou superior. 
Medidas: 890x430x510(largura x altura x profundidade) Estrutura: Peça única - Cor 
branca – com selo do INMETRO comprovando a capacidade. 

R$ 78,83 

30 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Cadeira papinha para bebê - Cadeira de papinha para crianças até 15 Kg, com cinto 
de segurança com 05 pontos, com regulagem na altura dos ombros e bandeja 
removível, com apoio para os pés, encosto regulável em 04 posições e 
antiderrapante, lavável, dobrável.Material base aço, material do assento em 
laminado de PVC. Com aprovação do INMETRO. 

R$ 227,50 
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31 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
50 Unid. 

Cadeira para auto - Para até 36Kg., aprovado pelo INMETRO, estrutura em plástico 
de engenharia leve e resistente; encosto ajustável ao banco dos veículos, proteção 
contra impacto lateral; com guias para a passagem do cinto de segurança, assento 
com braços laterais; apoio de cabeça regulável e para os braços; revestimento em 
E.V.A, cor cinza; cinto de segurança com 5 pontos e com sistema central de ajuste; 
dimensões 59x43x48cm (AxLxP); peso aproximado do produto3,5Kg. 

R$ 236,28 

32 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

Caixa De Som Multi-funcional Ativo Am-plificadora 100w Rms, Possui Painel Tra-
seiro Para Controle, Suporte E Alça De Mão E Rodinhas Para Melhor Locomoção. 
Especificações Téc-nicas, Bateria Recarregá-vel: 1800 Mah, Frequencia De Res-
posta: 40hz - 18khz, Impedância: 4o, Potência: 100w Rms, Sensibilidade: 85 Db, 
Tempo De Carga: 4 - 5 Horas, Tempo Tocando: 3 - 4 Horas, Stand By: 48 Horas, 
Woofer: 8, Controle: Graves E Agudos, Adaptador Para Gui-tarra, Alça De Mão E, 
Roda Para Transporte, Som Alto E Potente, Entrada Usb, Entrada Para Cartão De 
Memória , Entrada Para Micro-fone - Etrada Auxiliar: P2 3.5mm, Voltagem: Bi volt 

R$ 731,37 

33 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Cantinho para leitura - Estante confeccionado em MDF/madeira com 03 prateleiras, e 
proteção frente e verso para que os livros possam ficar mais expostos. Medindo 
110cm de comprimento x 53cm de largura x 0,6cm de espessura. Não acompanha 
livrinhos. 

R$ 137,50 

34 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. 

Centrifuga - Bocal extragrande, motor de 700 w e duas velocidades, peneira em aço 
inox de microtrituração,jarra de 1,51 com separador de espuma,coletor de bagaços 
de 2 litros, peças laváveis. 

R$ 327,50 

35 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. 

Conjunto composto de uma mesa sextavada e seis cadeiras empilháveis, estrutura 
metálica das cadeiras e da carteira confeccionada em tubo 7/8 chapa 18 (1.2 mm) 
com barras duplas tipo “U” invertido na mesa, metal tratado contra ferrugem pelo 
processo a quente em tanques com no mínimo 5 estágios, pintura epóxi (a pó) de cor 
prata ou preta. r, com acabamento bordas em perfil PVC, assento e encosto em 
compensado multilaminado 10 mm semi-anatômico, revestido em fórmica cor a 
escolher.  Cores a escolher:no catalogo do fabricante 

R$ 1038,00 

36 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
54 Unid. 

Conjunto mesa/cadeira infantil - CONJUNTO – 01 Mesa com06 Cadeiras 
Especificações Técnicas–Estrutura Mesa –Estrutura Composta por seis pés, em tubo 
redondo de 1.1/2” (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5mm (ASTM 16) de 
espessura, travados uns aos outros por seis peças em “U” invertidos, em tubo 
redondo de 7/8” (22,22 mm), unidos por processo de soldagem MIG,tratada contra 
oxidação por processo ecológico de desengraxe, fosfatização a base de fosfato 
ferroso, e pintura  eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média 
de 60 microns.Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, 
confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento brilhante  e  
formato  semicircular.Tampo  Conformado  por  usinagem  em forma de seis raios 
semicirculares, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por 
laminado melamínico de alta pressão na face superior. Bordos arredondados a 180°, 
polidos e resinados com poliuretano bi-componente.Fixação à estrutura através de 
seis parafusos tipo AATT. Dimensões Altura da mesa: 580 mm. Dimensões do 
tampo: 1200 mm Cadeiras Empilháveis Estrutura Estrutura tipo monobloco de 
desenho empilhável,construída em tubo redondo com 7/8” (22,22 mm) de diâmetro, 
com parede de 1,5 mm (ASTM 16) de espessura, conformados a frio e unidos por 
processo de soldagem MIG/MAG.Pés em dois “U” invertidos, montados em forma de 
cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar  quatro pontos de apoio, e base para 
fixação de assento e encosto. ASSENTO E ENCOSTO: Peça única moldada em 
termoplástico por processo de injeção acabamento liso brilhante, possuindo 
conformação coerente com a anatomia humana, dotada de abas laterais em seu 
contorno arredondadas, que representam reforço extra contra distorções sob 
esforço, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo de alojamento. 
Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 9 mm de diâmetro 
externo e 3 mm de diâmetro interno, reforçadas por nervuras laterais e fixada à 
estrutura por 04 (quatro) parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto–

R$ 1038,60 
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rosqueável, com cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando a 
existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário. Espessura 
média de 3,8 mm em toda a peça. Dimensões de 320 mm na largura, 320 mm de 
profundidade e 295 mm de altura do encosto. Medida das extremidades do encosto 
ao assento de  480  mm.  DIMENSÕES  ACABADAS:  ALTURA  DO  ASSENTO:  
320 
mm,LARGURA TOTAL: 400 mm,ALTURA TOTAL: 630 mm.Componentes plásticos 
nas cores azul claro, rosa claro, verde claro azul bic, vermelho, amarelo escuro.Toda 
estrutura metálica devera receber proteção contra corrosão oferecida por sistema 
ecologicamente amigável de fosfatização acida, sem ocorrência de nevoa ou 
descartes de poluentes, acabamento das superfícies metálicas através de eletro 
deposição de pigmentos de resina hibrida (epóxi/poliéster) e posterior polimerização 
em estufa a 220ºC por 10 minutos, garantidos resistência X0/Y0 ao revestimento. 
Estrutura na cor aluminox. 

37 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
52 Unid. 

Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,33m a 1,59m • Conjunto para refeitório 
composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. • Mesa com tampo em 
madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura 
tubular. • Bancos com assentos em madeira aglomerada, revestidos de laminado 
melamínico, montado sobre estrutura tubular. • Tampo e assentos em madeira 
aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na 
cor BRANCA (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver 
referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca 
interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • Dimensões 
acabadas: - Tampo: 700mm (largura) x 1500mm  (comprimento); 640mm (altura); - 
Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento); 380mm (altura). • Topos 
transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polinivinila) com  primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas 
com adesivo "Hot Melting" (ver referências). • Estrutura da mesa e dos bancos 
compostas de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor 
cinza ou preta, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 
16(1,5mm). 

R$ 872,50 

38 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
100 Unid. 

Conjunto professor - Mesa estrutura em tubo de aço azul 40 x 20, painel frontal 
revestido em melamínio, tampo na cor ovo, 116 x 50cm, altura  72cm, tampo 
acabado 120 x 50 cm, cor ovo; cadeira assento 40 x 38, encosto 40 x 18, altura 
76cm, altura até o assento42cm. 

R$ 467,50 

39 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
50 Unid. Escada de 07 degraus - Escada 7 degraus; altura fechada de 190cm; altura aberta 

177cm, altura do patamar 134cm, peso de 6,480Kg aproximadamente, em alumínio. 
R$ 243,50 

40 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
36 Unid. Espremedor de frutas - Espremedor de frutas Semi-industrial- EP (Modelo Pró - 

infância).PADRÃO FDE 
R$ 346,67 

41 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Estante cascata - Estanre confeccionada em MDP com18 mm de espessura, com 
acabamento em fita de borda e 09 porta-objetos coloridos, com forma sextavada e 
injetado em polipropileno. Dimensões de 1275mm de altura, 1250 mm de largura e 
555 mm de profundidade. 

R$ 1156,67 

42 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Estante colméia para mochila - Estantes para crianças confeccionadas em MDF 18 
mm com porta objetos/brinquedos sextavados injetados em polipropileno, estante 
altura: 112 cm, largura: 152 cm. Baú - largura: 35cm, profundidade: 24 cm. 

R$ 1166,67 

43 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
110 Unid. 

Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os 
componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, 
sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22.  A estante é formada por 04 
colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas de 35mm perfuradas 

R$ 540,00 
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em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Seis (06) prateleiras 
removíveis que possibilitam a regulagem de altura, com espessura de 0,75mm (#22), 
cada prateleira deve possui um reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm 
(#26), as partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para 
proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas 
cortantes. As prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados 
com porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com 
espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. 
Sapatas constituídas em material polimérico dispostas individualmente na 
extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. O 
processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre por meio de túneis a spray recebendo 
uma camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em 
fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de 
passivador inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de 
maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries (apresentação de 
laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida mínimo de 500 horas, 
segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, respectivamente). O móvel passado por 
processo de pintura de polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde 
recebe aplicação de tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor 
cinza cristal, com média de camada entre 60 mícrons, a polimerização ocorre em 
estufas contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por um período de 10 
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme (apresentação de 
laudos que comprovam a resistência por dureza à lápis mínimo de 6h e aderência, 
mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 3363:2005, respectivamente), garantindo 
maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. Não são 
permitidas distorções, amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas 
por meio de emendas. Imperfeições e respingos de soldas são eliminados.A estante 
é fornecida desmontada. Cada módulo é formado por quatro colunas e seis 
prateleiras. Disponibilizado manual técnico que ilustra a montagem, Para garantir 
todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes 
laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a 
névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;Laudo emitido por 
laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR 
ABNT 8095:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com 
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009;Laudo emitido por laboratório 
de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar 
laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da 
NR17;Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao 
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme Norma JIS-Z2801:2010  Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010. 

44 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
110 Unid. 

Estante com 07 prateleiras - Estante aberta com capacidade por  prateleira de 110 
Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com 
reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunaschapa16-L2-
50x30,dobranamesmacoluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 
mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e 
pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 
240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 2500x925x450mm (AxLxP), com garantia 
de 2 anos do fabricante, montadas. 

R$ 667,50 

45 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
110 Unid. 

Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por  prateleira de 130 
Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 0,75 mm, com 
reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunas chapa 16 - L 3 -
50X30,dobra na mesma coluna,furos oblongos 30X8 mm com passo de 40 
mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de fosfato de zinco e 
pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 

R$ 711,67 
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240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 3000x925x450mm (AxLxP), com garantia 
de 2 anos do fabricante,montadas. 

46 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
110 Unid. 

Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os componentes da 
estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 
1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas com seção em L, espessura de 
1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas em passo de 50 mm para ajuste de altura 
das prateleiras. Três (3) prateleiras removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações 
próximo às extremidades com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), 
reforço em formato de ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior 
central no sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada 
prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco 
de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de tratamento anti-
ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, 
linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em 
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe 
garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior 
resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve 
ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada 
média mínima de 50 micra. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) 
na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em 
estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou 
mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e 
resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 
500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;Laudo emitido por laboratório de 
resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B 
conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo por profissional habilitado que o 
móvel atende as especificações da NR17;Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre comresultado mínimo de 
10 ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório de controle de 
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010 

R$ 207,50 

47 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
60 Unid. 

Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, com 
mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem através do 
sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das prateleiras p/ 
regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua capacidade. Possui 02 
travessas centrais e  01  superior. Pés niveladores para regulagem de altura evitando 
contato com o piso. Coluna central em aço SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 
mm com furações retangulares nas laterais para encaixe das mão francesa. 
Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", com espessura de 0,90mm, com reforço central 
em chapa de aço SAE - 1008 bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas 
aproximadas 1980x1040x330mm ( A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, 
montadas. 

R$ 805,67 

48 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
8 Unid. 

Estante para biblioteca, com estampos retangulares e extremidade arredondada, 
painéis frontais com furações para placas de sinalização, encaixe de prateleiras sem 
utilziação de parafusos, base e chapéu fechado, pintura époxi-pó Medidas:Nº de 
prateleiras 4 + Base Altura 2000mm - Largura 1000mm - Profundidade 315mm 
Capacidade de carga p/ prateleira 90kg Chapas 20/18 

R$ 495,00 

49 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
51 Unid. Esterelizador de mamadeira - Esterelizador-6 mamadeiras Microondas- ES(Modelo 

Pró - infância).PADRÃO FDE 
R$ 169,00 

50 
Exclusivo 
ME/EPP  

10 Unid. 
Expositor Baixo Face Simples Base Aberta. Pintura eletrostática a pó. Opção de 
sapata reguladora de nível. Confeccionada em aço sistema antiferruginoso e 

R$ 797,50 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Setor de Licitação 

 

 

26 

 fosfatizante. PROFUNDIDADE  40cm. ALTURA 142cm. LARGURA 102,6cm 

51 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. 

Fogão 04 bocas industrial - Padrão FDE (FO-04)PADRÃO FDE 
R$ 2.383.33 

52 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
16 Unid. Fogão 04 bocas uso doméstico - Fogão 4 bocas uso doméstico; linha branca 

(modelo Pró Infância). 
R$ 897,50 

53 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
21 Unid. 

Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho 
maria acoplados – Modelo Proinfância  (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 
6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de 
alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás 
natural, e com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. O 
tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 
queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil “L” de aço 
inox e sapatas reguláveis constituídas de base  56 metálica e ponteira maciça de 
material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 
50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Modelo Proinfância 

R$ 1.790,00 

54 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Forno a gás com rack - Dimensões: Externa 650 x 940 x 820 mm (L x A x P); interna 
500 x 260 x 700 mm (L x A x P); peso bruto liquído 45,5 x 43,5 Kg.; potência dos 
queimadores (Kw) 4,5; Capacidade do forno 103 litros; equipado com 02 grades, 
prateleiras, com suporte de aço cromado e altura ajustável em 04 posições 
diferentes; isolamento térmico completo de fibra cerâmica; manipulador de 
temperatura - 5 posições; injetor de gás horizontal; puxador do forno de PVC; 
inteiramente de chapa de aço; rack  de aço pintado. 

R$ 1.189,00 

55 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Forno industrial duplo inox à gás - Estrutura em aço inox; cavalete desmontável; 
placas refrátarias; visor em vidro temperado; termômetro de controle de temperatura; 
porta tipo guilhotina; medidas miníma - externa 1080 x 1970 x 1130 mm (L x A x P); 
interna 905 x 270 x 900 mm (L x A x P); peso liquído 191Kg. 

R$ 2.653,33 

56 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
20 Unid. 

Freezer - Freezer horizontal - cor branca - Capacidade 411 litros - 2 portas - função 
refrigerada 2°C a 8°C - função freezer 18ºC a 22°C - dimensão externa: 94,4 x133,1 
x 69 cm - dimensão interna 71,5 x 122,2 x 51,5 cm - peso aproximado 69 Kg. 

R$ 2.310,25 

57 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. RF04- Refrigerador combinado Frost-Free (260 a 320 litros)modelo Pró - infância)-

PADRÃO FDE 
R$ 1.797,50 

58 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
40 Unid. 

Lavadoura alta pressão - Dados tecnicos: Tensão 127 V,Pressão máxima 1,6 KW, 
Vazão máxima 360 L/h. Potência elétrica 1650 W. Corrente elétrica 13A. Peso 
Bruto/líquido. 6Kg/ 7 Kg. Temperatura de alimentação 40°C ( max). Mangueira de 
alimentação. 1/2" (min) . Motor universal, confeccionada em polipropileno, para uso 
doméstico. 

R$ 536,75 

59 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
25 Unid. 

Lavadoura tanquinho - Altura aproximada 857 mm; largura aproximada 550 mm; 
profundidade 495 mm; capacidade 3 kg; voltagem 110/220, painel de simples 
operação, com distribuidor de sabão, batedor no fundo, com tampa, com material 
translúcido, motor WEG com correia, polia e protetor térmico que desliga 
automaticamente. 

R$ 355,37 

60 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
33 Unid. Liquidificador - Dimensões: altura 460 mm; frente 230 mm, profundidade 1900 mm, 

motor 600 W, peso 2,4 Kg, capacidade do copo 1,5 l, voltagem 110 volts. 
R$ 125,70 

61 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
35 Unid. 

Liquidificador industrial - Uso Comercial,Corpo: Inox,Motor: 3/4 hp,Rotação: 3.500 
rpm,Tensão: 127v/220v(Bivolt),Corpo: Inox 304 com cabo tubular anatômico, 
capacidade de 8 litros - Possuir selo ruído do INMETRO de acordo com a Portaria nº 
105/2004. (Padrão FDE- (BT-01)PADRÃO FDE 

R$ 844,75 

62 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

Lousa (quadro Branco)Confeccionado com 17 mm, laminado melamínico 
(fórmica)branco. Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, Suporte para 
apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm, Sistema de fixação 

R$ 529,00 
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invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medidas: 120cmx200cm 
Material: Fórmica Tipo de Quadro Branco: Não Magnético 

63 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
35 Unid. 

Maca portátil - Maca dobrável, tipo maleta, sem orifício, com montagem prática, peso 
máximo 150Kg. Estrutura em alumínio polido, em espuma densidade D28, revestida 
em corvim (azul noturno ou preto), com verniz, com 2 alças e rodinha para transporte 
com trava de segurança em todos os pés, com capacidade de no mínimo 130Kg., 
dimensões, até 1,80m x 65cmx 75cm (C x L x A), fechada 90cm x 70cm x 20cm. 

R$ 595,00 

64 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
10 Unid. 

Maca portátil dobrável, regulável - Maca dobrável, tipo maleta, estrutura em madeira, 
em espuma, densidade D28, revestida com corvim azul noturno, regulável de altura; 
dimensões: largura 65cm, comprimento 1,80cm, altura máxima 65cm, altura mínima 
45cm, modelo  portátil/regulável,capacidadesuportede450Kg.,peso12,7Kg. 

R$ 955,00 

65 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
20 Unid. 

Maquina de lavar - Lava roupas capacidade 14 kg - cesto em inox - tampa com vidro 
temperado - porta com abertura superior - painel eletrônico de botões - 4 níveis de 
água extra baixo, baixo, médio e alto - água fria - classificação energética A - 
Dimensões aproximadamente: largura 632mm, altura 1020mm, profundidade 
670mm, Bivolt. 

R$ 1.727,00 

66 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
70 Unid. 

Mesa computador - tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura,  painel frontal 
MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 (CxLxA) 
acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de aço, secção, 
retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor 
cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para passagem de fiação, teclado 
retrátil com corrediça através de carrinho telescópio com trilho progressivo, suporte 
para SPU acabamento em PVC de 2mm, Post Forming de 18mm de espessura; 
acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto com rodízio. fabricada de acordo 
com as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 02  anos. 

R$ 477,60 

67 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
50 Unid. Mesa de aço inox - Mesa em aço inox 304 medindo: (comp x larg x alt) 1,00 x 0,60 x 

0,90 cm, chapa 20, acabamento escovado, pés tubulares1 1/2". 
R$ 825,00 

68 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. 

Mesa de trabalho secretária - com tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura, 
painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,60 x0,66x0,75 
(CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti- impacto, com estrutura de aço, 
secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com pintura 
Epóxi na cor cinza cristal, e sapata niveladora, calha removível, para passagem de 
fiação, gaveteiro  fixo composta de 03 gaveta de aço e corrediça em nylon com 
acabamento em PVC de 2mm, com chave, frente em Post Forming de 18mm de 
espessura; acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto. O produto a ser 
adquirido deverá estar em conformidade com o ensaio ABNT NBR 13966 / 08, 
estabilidade carga vertical, resistência queda e fabricada de acordo com as normas 
NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 01ano. 

R$ 635,00 

69 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
30 Unid. Mesa redonda - Mesa Redonda reunião medida 1,20x0,74m, tampo engrossado 33 

mm na cor cinza cristal, tampo em MDF revestido de laminado melamínico. 
R$ 735,51 

70 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
3 Unid. 

Mesa retangular em estrutura de Aço , a superfície da estrutura tubular recebe 
polimento .Possui tampo de MDP Dimensões Altura: 77 cm Largura: 140 cm 
Profundidade: 90 cm. 

R$ 494,67 

71 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. Mesa retangular em estrutura de Aço, a superfície da estrutura tubular recebe 

polimento. Possui tampo de MDP Dimensões 120X60X75mm 
R$ 267,67 

72 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
15 Unid. Mesa retangular para reunião - Mesa de reunião - 8 lugares (200 x 80cm)  ME-25 

(Modelo Proinfância) - cor cinza cristal. 
R$ 917,33 

73 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
35 Unid. Microondas - Microondas linha branca - capacidade 30 litros (modelo Pró - 

Infância).FM-01 
R$ 610,37 
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74 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
35 Unid. 

Multiprocessador - Processador com capacidade para 2 litros, base da unidade, eixo 
de acionamento, recipiente, tampa, tubo de alimentação, empurradores, trava de 
segurança, controle de velocidade, tampa para polvilhar, pote, sobretampa, tampa, 
jarra, anel de vedação, unidade de lâminas, lâminas, utensílio para massa, disco 
para fatias ou pedaços grossos, disco para fatias ou pedaços finos, disco para fatias 
ou pedaços bem finos (estilo palha), espremedor de cítricos e 01 (uma) espátula. 
Cor: preto/inox. Dimensões aproximadas do produto: 33 cm de altura, 26 cm de 
largura e 44 cm de comprimento. Garantia do fornecedor: mínimo de 4 meses. 
Medida do o bocal: 6,5 cm. Material da lâmina: aço inox. Peso líquido aproximado do 
produto: 4 kg. Potência minima750 w. Velocidades: 2., Bivolt. 

R$ 307,03 

75 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
15 Unid. 

Poltrona de balanço - Altura: 99 cm, largura: 73 cm, profundidade: 70cm, altura do 
assento: 42cm, espaço livre do assento: 45cm de largura por 49 cm profundidade, 
altura da braça ref. Assento 20 cm, espaço livre do encosto 45 cm de largura por 64 
cm altura, revestimento corino, acabamento inferior tela de ráfia, sistema de balaço 
com molas, estrutura madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento com 
imunização contra mofo, cupim e microorganismo. Sustentação do assento e 
encosto comkcintas elásticas de alta resistencia. travamento de estrutura com 
grampos fixados com grampeadores p´neumáticos. Sistema de balanco em madeira 
com molas fixado com parafusos. espumas de poliuretano,  assento densidade D 23, 
braça densidade D 20, encosto densidadeD-20. 

R$ 403,00 

76 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
6 Unid. Prateleiras em madeira Confeccionadas em madeira e fixadas na parede - Medidas 

Aproximadas: (ExLxC) 25x800 X 2,000 mm 
R$ 329,00 

77 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

Projetor multimídia - Projetor de mesa, XGA (1024x768 pixeis) 3500 lumens 200 W 
UHE, lente de projeção: Zoom óptico /Foco manual - Zoom 1.0-1.2 - razão de 
projeção (Throwratio) : 1.40-1.68 - tamanho (distancia de projeção). 30'' - 300" (0.84-
10,42m). Não informado, compativel com comoutadores notebooks, TVs, videos 
games e outros equipamentos que supotam projetor. HDMI x 1 computador VGA 
RGB (D-sub 15 pins) x 1 S- video: mini DIN x 1-video cmposto: RCA (amarelo) x 1 
USB tipo Ax1 (memoria USB, Wifi) USB Display, Mouse, controle) Audio RCA x 2 
(vermelho/branco). Projetor controle remoto com 2 pilhas AA de alimentação RGB 
VGA (computador) cabo USB maleta de transporte CD- ROM com documentação do 
projetor módulo Wireless LAN, Bivolt 7.7 x 29,7 x23,4 cm 2,4 Kg garantia de 
36meses. 

R$ 3945,00 

78 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
100 Unid. Puff - Em material corino, costura reforçada, cores variadas, altura 36 cm, largura 38 

cm, profundidade 38 cm. 
R$ 87,50 

79 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
16 Unid. 

Secadora de roupas - Secadora de roupa com capacidade de 10 kg, porta com 
sistema de segurança, porta de vidro temperado, porta reversível, pés nivelado, tubo 
de exaustão, sete programas, ciclo amaciante, ciclos especiais, flexibilidade de 
instalação, led indicador de limpeza do filtro, opção de aquecimento suave, potencia 
2000w, cor branca, temperatura máxima do ciclo delecado 45ºc, temperatura 
máxima do ciclo normal 60ºc, 220v, , velocidade do cesto com roupas 56rpm, 
dimensões aproximadas 83x61x58cm, peso aproximado 40,5kg garantia de 01 (um) 
ano. 

R$ 1.853,67 

80 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

Smart TV LED 55" Full HD com Conversor Digital Wi-Fi MiracastWiDi 2 USB 3 HDMI 
R$ 5.408,67 

81 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
6 Unid. 

Sofá - 02 lugares - SOFÁ 02 LUGARES revestimento superior Laminado de PVC 
com reforço em,manta (Korino) lavável , acabamento inferior, Tela de Ráfia Pés em 
alumínio revestido. Estrutura: Madeira com imunização contra mofo, cupim e micro 
organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta, 
resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores 
pneumáticos. Espumas de liuretano. Assento: Densidade D-23 Braça:densidade D-

R$ 902,50 
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20 Encostos: Densidade D- 20 Dimensões do estofado (A x L x P):0,75 x 0,73 x 1,25 
m). 

82 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

Tela de projeção elétrica 4,0x4,0 retrátil 220v 
R$ 2.850,00 

83 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. Tela Retrátil 3,00 x 3,00 Formato Quadrado Estojo em alumínio, Pintura eletrostática 

na cor branca, sistema de instalação na parede, por engate. 
R$ 1.740,00 

84 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
6 Unid. 

MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS DIM: 
55x180x80cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

R$ 385,50 

85 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
12 Unid. 

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS DIM: 
35x180x40cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

266,25 

86 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
10 Unid. 

BERÇO EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA ACETINADA DIM: 
100x120x67cm (AxCxL) - (CRECHE I) - PADRÃO FDE 

R$ 1.093,33 

87 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
3 Unid. 

CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS DIM: 105x56x68cm 
(AxLxP) (CRECHE I) - PADRÃO FDE 

R$ 277,00 

88 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

POLTRONA EM MATERIAL LAVÁVEL DIM: 47x45cm (LxP) (AMAMENTAÇÃO) - 
PADRÃO FDE 

R$ 67,00 

89 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
13 Conj. 

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CRECHES II, III e SALA MULTIUSO) MESA 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS  
DIM: 46x80x80cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 26x34x26cm 
(AxLxP) - PADRÃO FDE 

R$ 788,25 

90 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
3 Conj. 

CONJUNTO PARA PROFESSOR (CRECHE III e PRÉ-ESCOLA) MESA 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DIM: 76x120x65cm (AxCxL) CADEIRA 
COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO CINZA DIM: 
46x43x40cm (AxLxP) - PADRÃO FDE 

R$ 491,20 

91 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. 

MESA 2 LUGARES REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS 
DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTIUSO) 
DIM: 59,4x120x60cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

R$ 341,20 

92 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
10 Unid. 

CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO AMARELA 
PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP) (SALA MULTIUSO) - 
PADRÃO FDE 

R$ 104,80 

93 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
24 Conj. 

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 46x60x45cm 
(AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO 
LARANJA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP) - PADRÃO 
FDE 

R$ 331,36 

94 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
24 Conj. 

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS  DIM: 59,4x60x45cm 
(AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO 
AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP) - 
PADRÃO FDE 

R$ 347,96 

95 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS DIM: 194,5x90x40cm (AxLxP) 
(PRÉ-ESCOLA) - PADRÃO FDE R$ 1.447,00 

96 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. 

QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) (CRECHES I, II, III e PRÉ-
ESCOLA) - PADRÃO FDE 

R$ 170,00 



 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 – Ramal 9936  

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Setor de Licitação 

 

 

30 

97 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
3 Unid. 

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x200 (AxL) (CRECHES I, II 
e III) - PADRÃO FDE 

R$ 800,00 

98 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x300cm (AxL) (PRÉ-
ESCOLA) - PADRÃO FDE 

R$ 560,00 

99 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS DIM: 198x90x40cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

R$ 915,65 

100 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. 

MESA DE TRABALHO EM MELAMINA DIM: 75x120x60cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

R$ 431,00 

101 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
5 Unid. 

CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL DIM: 90x58x58cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

R$ 285,67 

102 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

MESA DE REUNIÃO DIM: 75x200x100cm (AxLxP) (SALA  PROFESSORES) - 
PADRÃO FDE 

R$ 931,00 

103 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
6 Unid. 

CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E 
SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

R$ 234,67 

104 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) (ADMINISTRAÇÃO E 
SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

R$ 210,00 

105 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: diâmetro=100cm altura=71cm (COPA  
FUNCIONÁRIOS) - PADRÃO FDE 

R$ 268,67 

106 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
4 Unid. 

CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: 90x58x58cm (AxLxP) (COPA  
FUNCIONÁRIOS) - PADRÃO FDE 

R$ 121,25 

107 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: largura=180, altura=220 e comprimento=440cm 
(PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

R$ 1.450,00 

108 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

CASA DE BONECAS EM POLIETILENO DIM: largura=131, altura=143 e 
comprimento=161cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

R$ 3.180,00 

109 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

ESCORREGADOR EM POLIETILENO DIM: largura=59, altura=128 e 
comprimento=205cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

R$ 1.265,00 

110 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO DIM: largura=40, altura=47 e 
comprimento=151cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

R$ 783,33 

111 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIM: 
diâmetro=100cm e altura=55cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

R$ 1.140,00 

112 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: largura=87, altura=97 e 
comprimento=214cm (PLAYGROUND) PADRÃO FDE 

R$ 2.823,33 

113 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)PADRÃO FDE R$ 6.276,67 

114 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 410L (DESPENSA) PADRÃO FDE R$ 2.337,00 
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115 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 300L (LACTÁRIO) PADRÃO FDE R$ 1.635,00 

116 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA) PADRÃO FDE R$ 3.236,67 

117 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. LAVA-LOUÇAS (COZINHA) PADRÃO FDE R$ 13.200,00 

118 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L (COZINHA) PADRÃO FDE R$ 1.873,33 

119 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L (COZINHA) PADRÃO FDE R$ 814,50 

120 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 4L (LACTÁRIO) PADRÃO FDE R$ 706,67 

121 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MÍN. 30Kg (COZINHA) 
PADRÃO FDE 

R$ 663,15 

122 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. BALANÇA PLATAFORMA 150 Kg (TRIAGEM/ LAVAGEM)PADRÃO FDE R$ 1.274,74 

123 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L (COZINHA)PADRÃO FDE R$ 4.526,67 

124 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W (COZINHA) PADRÃO FDE R$ 380,00 

125 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. MIXER DE ALIMENTOS 1L (COZINHA) PADRÃO FDE R$ 119,00 

126 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. CAFETEIRA ELÉTRICA 1000W (SALA PROFESSORES) PADRÃO FDE R$ 189,00 

127 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
6 Unid. 

PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO (COPA FUNC., COZINHA, LACTÁRIO 
E SOLÁRIOS) PADRÃO FDE 

R$ 574,78 

128 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES (COZINHA) 
PADRÃO FDE 

R$ 220,00 

129 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA PADRÃO FDE R$ 1.370,33 

130 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. FERRO ELÉTRICO A SECO PADRÃO FDE R$ 72,00 

131 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120L/50 KgPADRÃO FDE R$ 230,00 

132 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
9 Unid. 

LIXEIRA DE 50L COM PEDAL (SANIT. INFANTIS/ FRALDÁRIOS/ LACTÁRIO/ 
COZINHA/ TRIAGEM) PADRÃO FDE 

R$ 74,00 
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133 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE DE 50L (CIRCULAÇÃO BLOCO B/ ACESSO) PADRÃO FDE 

R$ 680,00 

134 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25L (REFEITÓRIO/ PÁTIO COBERTO) PADRÃO 
FDE 

R$ 1.550,75 

135 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
1 Unid. 

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU´S (SALA MULTIUSO) 
PADRÃO FDE 

R$ 4.830,00 

136 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 10.000BTU´S (ADMINISTRAÇÃO / 
SALA DOS PROFESSORES) PADRÃO FDE 

R$ 4.123,33 

137 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
2 Unid. 

TELEVISOR DE 32" (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES) PADRÃO 
FDE 

R$ 2.675,33 

138 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4: Conjunto aluno individual classe 
dimensional 4 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de 
acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105: 
Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo 
confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de 
Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície 
superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para 
encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis 
nas laterais direta e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo 
posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície 
de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos 
com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas 
minerais, com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura 
tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões 
de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono 
oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo 
retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do 
encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de 
parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática 
aplicada na forma de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície 
metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na 
cor CINZA – referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. 
Fechamento dos topos através de ponteiras em polipropileno copolímero na cor 
cinza e tonalidade próxima à da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno 
com estrutura tubular de aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Assento 
e Encosto em polipropileno 100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com 
espessura mínima de 4mm, pigmentado na cor Vermelho (referência PANTONE (*) 
193 C), acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou falhas de injeção com 
raios que envolvam o tubo. O polímero deve ser virgem e os pigmentos isentos de 
metais pesados (conforme NBR NM 300), com raio de 35mm na borda frontal e raio 
de 15 mm nas laterais. Fixação dos componentes (assento / encosto) deve ser feita 
por intermédio de quatro rebites de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de 
diâmetro e 19 mm de comprimento para cada componente, fixado nas laterais da 
cadeira para que o usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm (ch.16) de 
espessura de paredes. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na 
forma de pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), sobre a superfície metálica pré-
tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – 
referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos 
com ponteiras e sapatas injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade 

R$ 361,00 
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da estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino expansor, para fixação. 
Todas as partes constituintes metálicas devem ser unidas por processo de soldagem 
MIG ou superior, constituindo uma estrutura única. Todos os componentes metálicos 
devem receber tratamento fosfatizante (ou superior), de forma a suportar até 300 
horas em câmara de nevoa salina (conforme NBR 14006/2008). Cada unidade deve 
conter selo de conformidade (ativo) emitido pelo INMETRO, a ser afixado sob o 
tampo.  
DIMENSÕES: Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+/-3mm); Profundidade: 462 mm (+/-
3mm); Altura: 35 mm (+/-2mm); Altura tampo até o chão: 640 mm (+/-10); Cadeira 
Altura do assento até o chão: 380 mm (+/-10); Assento Largura: 400mm (+/-2mm); 
Profundidade: 392 (+/-5mm); Encosto Largura: 397mm (+/-2mm); Altura: 215 mm (+/-
3mm) 
OBSERVAÇÃO:  
A empresa deverá apresentar junto com amostra do produto que deverá ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis após encerramento da sessão certificado de 
conformidade com a NBR 14006/2008, Portaria 105 com selo Ativo emito por OCP 
acreditado pelo Inmetro. 

139 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 5: Conjunto aluno individual classe 
dimensional 5 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de 
acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105: 
Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo 
confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina composta de 
Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície 
superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para 
encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis 
nas laterais direta e esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo 
posicionado nas arestas com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície 
de utilização sem prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos 
com raio de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas 
minerais, com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura 
tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões 
de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono 
oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo 
retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do 
encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de 
parafusos próprio para plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática 
aplicada na forma de pó polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície 
metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na 
cor CINZA – referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons.  
Fechamento dos topos através de ponteiras em polipropileno copolímero na cor 
cinza e tonalidade próxima à da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno 
com estrutura tubular de aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Assento 
e Encosto em polipropileno 100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com 
espessura mínima de 4mm, pigmentado na cor Verde (referência PANTONE (*) 3415 
C), acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou falhas de injeção com raios 
que envolvam o tubo. O polímero deve ser virgem e os pigmentos isentos de metais 
pesados (conforme NBR NM 300), com raio de 35mm na borda frontal e raio de 15 
mm nas laterais. Fixação dos componentes (assento / encosto) deve ser feita por 
intermédio de quatro rebites de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de 
diâmetro e 19 mm de comprimento para cada componente, fixado nas laterais da 
cadeira para que o usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm (ch.16) de 
espessura de paredes. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na 
forma de pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), sobre a superfície metálica pré-
tratada por fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – 

R$ 368,50 
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referência RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos 
com ponteiras e sapatas injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade 
da estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino expansor, para fixação. Todas 
as partes constituintes metálicas devem ser unidas por processo de soldagem MIG 
ou superior, constituindo uma estrutura única. Todos os componentes metálicos 
devem receber tratamento fosfatizante (ou superior), de forma a suportar até 300 
horas em câmara de nevoa salina (conforme NBR 14006/2008). Cada unidade deve 
conter selo de conformidade emitido pelo INMETRO, a ser afixado sob o tampo.  
DIMENSÕES: Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+/-3mm);Profundidade: 462 mm (+/-
3mm);Altura: 35 mm (+/-2mm); Altura tampo até o chão: 710 mm (+/-10); Cadeira 
Altura do assento até o chão: 430 mm (+/-10); Assento Largura: 400mm (+/-2mm); 
Profundidade: 392 (+/-5mm); Encosto 
Largura: 397mm (+/-2mm);Altura: 215 mm (+/-3mm). 

140 
Exclusivo 
ME/EPP  

 
200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6: Conjunto aluno individual classe 
dimensional 6 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto certificado de 
acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da portaria 105:Mesa: Mesa 
individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. Tampo confeccionado por 
processo de injeção de alta pressão, em resina composta de Acrilonitrila-Butadieno-
Estireno (material termoplástico de engenharia) com superfície superior texturizada e 
bordos lisos e polidos, e na face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm 
(+/-1mm); com acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e 
esquerda em perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas 
com 345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem 
prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio de 
20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, com 
503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura tubular em aço 
SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com dimensões de 20 x 40 x 
1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo em aço carbono oblongo 29x58 
mm para travessa porta livros; e requadro superior em tubo retangular 40x20mm 
com 1,50 mm de espessura. Fixação do tampo é através do encaixe das buchas que 
se alojam na estrutura e são parafusadas por meio de parafusos próprio para 
plásticos. Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó 
polimérico híbrido (epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por 
fosfatização orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência 
RAL (**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos através de 
ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à da 
estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de aço e 
assento e encosto em polipropileno injetado. Assento e Encosto em polipropileno 
100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com espessura mínima de 4mm, 
pigmentado na cor Azul (referência PANTONE (*) 287 C), acabamento liso e 
brilhante, isento de rebarbas ou falhas de injeção com raios que envolvam o tubo. O 
polímero deve ser virgem e os pigmentos isentos de metais pesados (conforme NBR 
NM 300), com raio de 35mm na borda frontal e raio de 15 mm nas laterais. Fixação 
dos componentes (assento / encosto) deve ser feita por intermédio de quatro rebites 
de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de diâmetro e 19 mm de 
comprimento para cada componente, fixado nas laterais da cadeira para que o 
usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com costura, aço carbono 
1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm (ch.16) de espessura de paredes. 
Acabamento através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico 
hibrido (epóxi/poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. 
Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos com ponteiras e sapatas 
injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da estrutura cinza, do tipo 
de encaixe interno e pino expansor, para fixação. Todas as partes constituintes 
metálicas devem ser unidas por processo de soldagem MIG ou superior, constituindo 

R$ 377,50 
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uma estrutura única. Todos os componentes metálicos devem receber tratamento 
fosfatizante (ou superior), de forma a suportar até 300 horas em câmara de nevoa 
salina (conforme NBR 14006/2008). Cada unidade deve conter selo de conformidade 
emitido pelo INMETRO, a ser afixado sob o tampo. DIMENSÕES: Mesa/Tampo 
Largura: 677 mm (+/-3mm); Profundidade: 462 mm (+/-3mm); Altura: 35 mm (+/-
2mm); Altura tampo até o chão: 760 mm (+/-10); Cadeira: Altura do assento até o 
chão: 450 mm (+/-10); Assento Largura: 400mm (+/-2mm); Profundidade: 430 (+/-
5mm); EncostoLargura: 397mm (+/-2mm); Altura: 215 mm (+/-3mm). 

141 
Não 

Exclusivo  
 

70 Unid. 

Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 
0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x1200x450mm 
(AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com 
pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior 
segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido 
vertical, proporcionando maior resistência. 
Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “Maçaneta com 
Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte 
frontal e traseira e com 2 dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras 
fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com 
saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento 
das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, 
possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em 
cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador 
triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para 
estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador 
deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés 
niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico 
adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de 
comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço 
carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser 
unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. 
Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de ventilação 
com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. 
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma 
camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato 
de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de 
passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira 
uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado 
em equipamentos continuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó 
híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento 
texturizado, com camada média de 50 mícrons. A polimerização deve ocorrer em 
estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou 
mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência 
ao desgaste do acabamento final do produto. 
Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos: 
• Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa 
salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas 
conforme NBR ABNT 8095:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado 
mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; 
• Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme 
ASTM D 3363:2005; 
• Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações 
da NR17 e NR24; 

R$ 1268,33 
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• Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
Norma JIS-Z 2801:2010; 
• Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos 
ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratório 
 

142 
Não 

Exclusivo  
 

150 Unid. 

Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 
0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 1980x900x450mm 
(AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, constituído de 2 portas com 
pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior 
segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido 
vertical, proporcionando maior resistência.Sistema de travamento das portas é 
individualizado por porta do tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 
chaves, 4 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 
dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do 
armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o 
encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na 
posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando 
estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade 
inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo 
aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado 
ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca 
rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser 
sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca 
em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça 
plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície 
(zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 
configurando uma estrutura única.Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá 
oferecer sistemas de ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação 
de ar no interior do armário.Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de 
túneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, 
desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura 
ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de 
fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a 
intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuos do tipo Corona 
onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência 
eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 mícrons. A 
polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C 
por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do 
filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do 
produto.Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de 
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;Laudo 
emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas 
conforme NBR ABNT 8095:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;Laudo 
emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H 
conforme ASTM D 3359:2009;Laudo emitido por laboratório de Aderência com 
resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo por 
profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17 e NR24;Laudo 
emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido por 
laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 

R$ 1.111,25 
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2801:2010;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados 
por laboratório 

143 
Não 

Exclusivo  
 

40 Unid. 

Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta com 
aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado em chapa de 
aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. Dimensões aproximadas: 
1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de abertura das portas deve ser tipo 
pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em cada porta. As dobradiças 
devem ser formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas respectivamente. O 
posicionamento dos corpos deve ser concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos 
por 1 pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união 
deverá ser de 60 mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado 
por porta do tipo “fechadura com chaves” fabricado em material polimérico.Visando 
maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser embutidas, 
minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço interno tipo 
“ômega” fixado na parte central no sentido vertical.Sistema de circulação de ar 
individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta deverá conter 2 conjuntos 
que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior e outro na parte inferior.Sistema 
de identificação individualizado por porta, cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta 
estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que 
permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior 
segurança contra avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em 
polipropileno injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em 
ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em 
cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. 
Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras 
estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador 
abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar por rosca os pés niveladores. Sistema de 
tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de 
proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro 
quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador 
inorgânico, o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme 
sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema 
eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade 
da pintura e camada média de 50 mícrons. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida 
(Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em 
estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou 
mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e 
resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo 
INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 
500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de 
resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 
10 ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência por 
dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009;Laudo 
emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 
3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da NR17 e NR24;Laudo emitido por laboratório de controle de 
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;Apresentar certificação 
ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma 
para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo 
Inmetro. A Lista com os ensaios a serem feitos se encontra em documento abaixo 
Requisitos dimensionais: Resistência à corrosão de componentes metálicos: 

R$ 2.105,67 
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Requisitos de segurança e usabilidade: Ensaio de estabilidade: Estabilidade do 
móvel vazio. Estabilidade com carga vertical nas partes moveis Estabilidade do 
móvel com aplicação de força horizontal. Ensaios de resistência e durabilidade: 
Devem ser realizados ensaios cíclicos que atestem a durabilidade, simulando o uso 
prático de longa duração. Ensaios de carga estática que simulem o funcionamento 
sob condições mais severas que as de uso normal e ensaios de impacto que 
verifiquem a resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito rápido de aplicação 
de carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura. Ensaio de resistência dos suportes de 
planos horizontais.Ensaio de deflexão de planos horizontais.  Ensaio de resistência 
de plano horizontais à carga concentrada. Ensaio de resistência de portas com 
pivotamento vertical a cargas verticais. Ensaio de resistência de portas com 
pivotamento vertical a cargas horizontais.  Ensaio de durabilidade de portas com 
pivotamento vertical. Ensaio de Carga máxima total. 

144 
Não 

Exclusivo  
 

250 Unid. 

Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com assento e 
encosto internamente moldados em madeira compensada multi-laminada com 
tratamento imunizante , com 12 mm de espessura, prensados à quente, moldados 
anatomicamente, com borda frontal do assento arredondada e curvatura anatômica 
no encosto. Espuma injetada em poliuretano de alta resistência, densidade média de 
45 kg/m³, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura 
média da espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra 
assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas arredondadas 
e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm  de profundidade e 
encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. Revestimento em tecido tipo 
crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 gramas por metro linear. Estrutura fixa 
em S, na cor preta construída em tubo de aço de seção cilíndrica de 1” polegada e 
2,25 mm de espessura, protegida na sua parte inferior com sapatas deslizantes de 
nylon injetado. Assento e encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm 
de largura e 5 mm de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para 
reforço. Todos componentes metálicos recebem tratamento em banho 
Desengraxante, decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização 
em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de acordo com 
as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada de acordo com a 
norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, comprovado  através de laudo 
emitido  por Médico do  Trabalho. Ensaios de estabilidade e resistência, de acordo 
com a norma NBR 13962/06 comprovados através de laudos emitidos por laboratório 
acreditado pelo INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com 
INMETRO. 

R$ 327,33 

145 
Não 

Exclusivo  
 

1000 Unid. 

Cadeira fixa 04 pés, empilhável, sem apoia braços com encosto e assento fixo, com 
espaço aberto no encosto para manuseio. Possui borda frontal arredondada no 
assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.Assento moldado em 
compensado multilaminado resinado com espessura de 12 mm, colados à espuma 
expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada 
de 33 Kg/m3, e 40 mm de espessura.Encosto moldado em compensado 
multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma 
expandida/laminada; isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada 
de 23 Kg/m3, e 30 mm de espessura.Revestido em tecido sintético de poliéster, cor a 
escolha no catalogo fabricante.Pranchetaescamoteável em MDF 18 mm, podendo 
ser montada de ambos os lados de acordo com a necessidade, medindo 36x24 
cm.Partes metálicas confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 
20x20mm e espessura da parede de 1,06mm. Todos os componentes são unidos 
por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle dimensional.Sapata 
articulada e separadores (evitam o atrito entre as estruturas quando empilhadas) em 
polipropileno copolímero injetado.Possui tratamento de superfície com fosfato de 
zinco.Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster-epóxi, em preto semifosco liso, com 

R$ 321,20 
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camada de 60 mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura 
de 200°C.Dimensões aproximadas da Cadeira: - Altura do assento : 485 mm - 
Largura do assento : 430 mm - Profundidade do assento : 405 mm - Altura do 
encosto : 390 mm - Largura do encosto : 370 mm - Largura da cadeira : 480 mm- 
Profundidade total da cadeira : 570 mm, Altura total da cadeira: 920 mm, O licitante 
vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos 
abaixo direcionados a este órgão, Laudo de conformidade ergonômica para com a 
NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a 
vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a 
analise, emite e assina o laudo, contendo foto do produto, Documento que comprove 
pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da 
tinta, Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841, 
Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. 

146 
Não 

Exclusivo  
 

55 Unid. 

Conjunto mesa/cadeira para refeitório infantil - CONJUNTO REFEITÓRIO      
INFANTIL 01 MESA E   8  CADEIRASEMPILHÁVEIS.Especificações Técnicas – 
Mesa confeccionada de forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos 
redondos de 1.1/2” (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (ASTM 16) de  
espessura,  ligados dois a dois por segmentos transversais de tubular de mesma 
secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com as  dimensões do 
tampo. Todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem 
MIG/MAG e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e 
fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida 
(epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de 
ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero 
virgem com acabamento brilhante e formato semi-circular.TAMPO: Conformado por 
usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, 
revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior, na cor ovo. 
Bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. 
Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos 
de madeira. DIMENSÕES: Alturas da mesa : 600mm. Tampo: 1800 x 800 
mm.CADEIRAS - Estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em 
tubo redondo com 7/8” (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (ASTM 16) 
de espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem MIG/MAG. 
Pés em dois “U” invertidos, montados em forma de cruzeta sob o assento, de modo a 
possibilitar quatro pontos de apoio, e base para fixação de assento e encosto. 
ASSENTO E ENCOSTO: Peça única moldada em termoplástico por processo de 
injeção, possuindo conformação coerente com a anatomia humana, dotada de abas 
laterais em seu contorno arredondadas, que representam reforço extra contra 
distorções sob esforço, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo 
de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 9 mm 
de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro interno, reforçadas por nervuras laterais e 
fixada à estrutura por 04 (quatro) parafusos específicos  para termoplásticos, do tipo 
auto–rosqueável, com cabeça que se aloja em específicas cavidades, 
impossibilitando a existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao 
usuário. Espessura média de 3,8 mm em toda a peça. Dimensões de 320 mm na 
largura, 320 mm de profundidade e 295 mm de altura do encosto. Medida das 
extremidades do encosto ao assento de   480   mm.DIMENSÕES   
ACABADAS:ALTURA   DO   ASSENTO: 320 mm,LARGURA TOTAL: 400 
mm,ALTURA TOTAL: 630 mm.Componentes plásticos nas cores azul claro, rosa 
claro, verde claro azul bic, vermelho, amarelo escuro.Toda estrutura metálica devera 
receber proteção contra corrosão oferecida por sistema ecologicamente amigável de 
fosfatização acida, sem ocorrência de nevoa ou descartes de poluentes, acabamento 
das superfícies metálicas através de eletro deposição de pigmentos de resina hibrida 
(epóxi/poliéster) e posterior polimerização em estufa a 220ºC por 10 minutos, 
garantidos resistência X0/Y0 ao revestimento. Estrutura na cor aluminox. 

R$ 1.671,73 
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147 
Não 

Exclusivo  
 

22 Unid. 
Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) 

R$ 4.400,00 

148 
Não 

Exclusivo  
 

20 Unid. 

Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 1/3 hp, 
sistema de transmissão 
térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, e 
eliminação automática da água de degelo (sistema “frost-free”), dotado de 4 
prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. O equipamento deve 
possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 371, de 29 de 
dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 2011.PADRÃO FDE (RF-03) 

R$ 5.395,00 

149 
Não 

Exclusivo  
 

250 Unid. 

Longarina 3 lugares polipropileno - Longarina com assento e encosto independentes 
em polipropileno; estrutura em aço com  pintura  eletrostática com 3 lugares. 
Medidas Aproximadas: 780 x 1800 x 590 mm, pés  reguláveis, na cor á escolher no 
catálogo do fabricante.O vencedor deverá apresentar  - Laudo de conformidade 
ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela 
ABERGO com validade a vencer. 
 - Certificado de pintura isenta de materiais pesados. 
 - Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841. 
 - Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação 

R$ 618,20 

150 
Não 

Exclusivo  
 

39 Unid. 

TV mínima de 47" - Resolução FullHD (1920 x 1080 linhas), conversor digital 
integrado, contraste dinâmico 5.000.000:1, brilho 360 cd/m2, dimensões mínimas: 
1089,0 x 655,0 x 35,5 mm e peso de 15,6 kg. Consumo máximo de energia 120 
watts; potência total de áudio: 20 watts RMS; entradas HDMI (3), USB, Áudio/Vídeo, 
Vídeo componente, Ethernet, Bivolt. 

R$ 3.147,00 

151 
Não 

Exclusivo  
 

280 Unid. 

Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na cor preta 
de grade deaço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, diâmetro de 50 cm 
a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, oscilante com três velocidade 
- base de fixação em aço carbono -Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) 

R$ 286,33 

 

Valor Total 
R$ 3.630.712,51 (três milhões, seiscentos e trinta mil e setecentos e doze reais e cinquenta e 
um centavos), 

 
Cláusulas de exigência: 
 

 A prefeitura municipal se reserva no direito de solicitar amostras às empresas vencedoras de um ou mais 
itens, a fim de verificar a qualidade e atendimento do objeto solicitado 
 

 Apresentar catálogo ou manual (impresso/mídia/CD/ folders), em língua portuguesa ou, se apresentado em 
outra língua deverá estar acompanhado de tradução, indicando a marca/fabricante, modelo, contendo 
desenho ou fotografia, bem como as especificações técnicas dos produtos ofertados, de forma a permitir sua 
avaliação de acordo com as especificações solicitadas no Anexo I, sob pena de desclassificação 
 

 A Empresa deverá, apresentar os certificados e Laudos em até 03 dias após ser declarada vencedora do 
item compatíveis com os exigidos e mencionados, quando constar, na descrição dos itens do Anexo I – 
Termo de Referência do presente edital 

 

 Os itens com padrões do FDE poderão ser consultados conforme catálogo técnico mobiliário do FDE 
(http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/creche_mob.htm) 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 
OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de diversos móveis 
e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, deste Município, conforme 
especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatórias. 
 
 

Razão Social: 
 

Endereço: 

Cidade: CEP: Fone/Fax: 
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e-mail:  CNPJ nº 

 

Item Qtd Und. Produto 
Marca do 

item 

Valor 
unitário da 
proposta 

1 12 Conj. 
Colchão para berço - Colchão para berço, em espuma 100%de poliuretano, 
revestido em curvim na cor azul c/ zíper, medindo 1,30 x 0,60 x 0,07m, com 
densidade de 23kg/m³ - com selo do INMETRO. 

 
R$ 

2 60 Unid. Kit colchonete - (100x60cm) - Espessura 03cm - CO2 (Modelo 
Proinfância).PADRÃO FDE 

 
R$ 

3 42 Unid. 
Tatame - Placas medindo 1 x 1 m por 30 mm de espessura confeccionado 
em EVA antitoxico de diversas cores: azul, laranja, verde, amarelo, vermelho, 
roxo. 

 
R$ 

4 76 Unid. 
COLCHÃO PARA BERÇO DIM: 115x62x12cm (CxLxE) - (CRECHE I) 
PADRÃO FDE 

 

R$ 

5 31 Unid. 
COLCHONETE PARA REPOUSO DIM: 185x65x5cm (CxLxE) (CRECHE II e 
III) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

6 3 Unid. 
COLCHONETE PARA TROCADOR DIM: 100x60x3cm (CxLxE) 
(FRALDÁRIOS, SANITÁRIOS INFANTIS 1 E 2 E PNE INFANTIL) - PADRÃO 
FDE 

 
R$ 

7 4 Unid. 
PLACAS DE TATAME EM EVA DIM: 100x100x2cm (CxLxE) (CRECHES I, II 
E III) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

8 47 Unid. 

Conjunto de 1 mesa escolar com tampo redondo em fórmica, 05 cadeiras 
assento e encosto de fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8.onjunto de Mesa 
Redonda Adulto, sendo: 01 mesa escolar com tampo redondo confeccionado 
em MDF de 18mm revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc 
colado com cola hotmelt. Estrutura em tubos de aço pé central, pintado com 
tinta epóxi a pó e tratamento antioxidante, antiferrugem. tendo medidas de: 
1,20mts de diâmetro. Altura total 0,76cm, e, 05 cadeiras assento e encosto 
em mdf revestido de fórmica, estrutura em tubo de aço 7/8, pintado com tinta 
epóxi a pó.Medindo assento: 39x38cm. Encosto: 40x23cm. Altura do chão ao 
assento: 45cm. Altura total: 85cm 

 

R$ 

9 32 Unid. 

Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,59 m a 1,88m - 
DESCRIÇÃO   Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) 
bancos empilháveis. •Mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de 
laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. • Bancos com 
assentos de madeira aglomerada, revestidos em laminado melamínico, 
montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES • Tampo e assentos em 
madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento da face 
inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na 
cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, 
auto-atarrachantes, rosca interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme 
projeto e detalhamento. • Dimensões acabadas: - Tampo: 840mm (largura) x 
1500mm (comprimento), 755mm (altura); - Assento: 350mm (largura) x 
1350mm (comprimento), 380mm (altura). • Topos transversais e longitudinais 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot 
Melting" (ver referências). • Estrutura da mesa composta de: - Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preto, 

 

R$ 
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laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - 
Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, 
com costura, secção quadrada 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas 
transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com 
costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). • Estrutura dos 
bancos composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 
1008, na cor cinza ou preto, laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), 
em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 
1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40x40mm, em chapa 16 
(1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, 
laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 
(1,5mm). • Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento 
confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, 
estampados conforme o projeto. • Aletas de fixação do tampo confeccionados 
em chapa de aço carbono SAE 1008, chapa 14 (1,9mm), estampadas 
conforme o projeto. • Fixação do tampo à estrutura através de: - Parafusos 
1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, bicromatizados; - Parafusos 1/4” x 2”, cabeça 
chata, bicromatizados; - 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 AZUL (ver 
referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões de design 
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o 
símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do 
polímero, e o nome do fabricante do componente injetado. Deverá ainda ser 
grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para a 
qual a peça é adequada. 

10 37 Unid. 

Aparelho de DVD - DVD player, sistema de cores: PAL, PAL-M, AUTO e 
NTSC. Tela: 16:9, 4:3PS e 4:3LB. Zoom: 2x, 3x e 4x. ClosedCaption. 
Controle de imagem. Controle de som. Controle remoto. Dolby digital. MP3. 
Menu de funções. Compatível com DVD, VCD, CD, MP3 e foto CD. 
Informação de funções na tela. Câmera lenta: ½, ¼, 1/8e 1/16. Velocidade de 
busca: 2x, 4x, 8x, 16x e 32x. Seleção de ângulo. Voltagem: bivolt automático. 
Consumo aproximadamente de 25 w. Conexões: saída de áudio 2.0 
analógica e saída de vídeo composto “CVBS”. Conteúdo da embalagem: 
controle remoto; pilhas e Manual do Usuário. Garantia do fornecedor de 3 
meses. 

 

R$ 

11 35 Unid. 
Aparelho de som - Com entrada USB e reprodutor de CD/CD-RWCD- R/MP3, 
12 watts RMS de potência, caixas acústicas destacáveis, bivolt, rádio Am/FM, 
conexão P2. O produto deverá possuir controle remoto 

 

R$ 

12 15 Unid. 

Armário 08 portas – roupeiro - Fabricado em aço, corpo e prateleira chapa 
22cinza cristal , portas em chapa 22 com as 08 portas cinza cristal 
sobrepostas c/ 05 ventilação em relevo tipo veneziana, porta etiqueta, dobras 
laterais e um reforço central para maior resistência, acabamento c/ 02 
dobradiças cada, com abertura de 135º sistema de travamento através de 
chave trava interna c/ 03 ponto diferente. Cada vão c/ 03 cabideiro tipo 
gancho 04 pés removível em aço 40x40mm sua base composta de pés com 
sapata niveladora plástica para evitar o contato do armário com o piso. 
fabricada em aço SAE 1008 bitola 20, espessura 1,20 chapa 22 (0,90mm) 
com tratamento anti ferruginoso e pintura eletrostática medidas mínimas 
aproximadas 1945x122x420mm (AxLxP)O material deverá estar em 
conformidade com: ensaio de conformidade com as normas NBR 8094 / 1983 
(resistência à corrosão do material) – resistência da estrutura – ausência de 
bordas cortantes em conformidade à norma NM 300 – 1 /2004 NBR 
8094:1983 Névoa Salina - (Material Metálico revestido e não revestido 

 

R$ 
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corrosão por exposição à névoa salina). - NBR 8095/1983 Câmara Úmida 
revestido e não revestido corrosão à atmosfera úmida saturada. Dureza Lápis 
-. ASTM D 3363 Aderência - ASTM D 3359 - Garantia de 02 anos 
dofabricante. 

13 15 Unid. 

Armário de cozinha com 03 gavetas, 06 portas, sendo     03     com     vidro     
para     facilitar     a visualização  de  alimentos e utensílios. Altura:  1,94  m,  
largura:  1,20  m,  profundidade: 0,30 m.; peso 54,0 kg; cor branca; material: 
aço 

 

R$ 

14 10 Unid. 

Armário confeccionado em chapa de aço (#24) com dimensões 
de1750x750x400mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído 
de 02 portas com pivotamento 
lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior 
segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no 
sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o 
armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e 
sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, 
possui 03 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e 
com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas 
nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com 
saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o 
travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da 
própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de 
regulagem é de 50mm, em cada extremidade inferior da base do armário é 
soldado um 
estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com 
dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos 
de solda, o estabilizador abriga uma porca rebite para fixação por rosca de 
pés niveladores sextavados, com base em material polimérico adequado 
(preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5mm de comprimento, 
porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8”em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco). Todas as partes metálicas são unidas 
entre si por meio de solda, configurando uma estrutura únicaGarantia 
mínima12 meses. 

 

R$ 

15 25 Unid. 

Armário em aço completo para cozinha - Parte aérea medindo 500 mm de 
altura 1110 mm de comprimento e 300 mm de profundidade, fabricados na 
espessura mínima de 0,45mm (chapa 26), com três portas almofadas (folhas 
duplas) com puxadores de polipropileno cromado, contendo cada uma dois 
vincos longitudinais para reforço e duas dobradiças fixadas com pino de 
nylon, sendo o fechamento das portas por meio magnético (imã) fabricadas 
com espessura mínima de 0,6 mm (chapa 24). A parte interna devera conter 
uma prateleira fixa preenchendo o vão de duas portas e a terceira porta com 
vão interiço. Devera acompanhar o produto os parafusos zincados e buchas 
de plástico necessárias para a correta fixação do produto à parede. As 
chapas terão tratamento químico anti ferrugem com produtos que não 
agridam o meio ambiente e que tenham uma resistência mínima de 300 
horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- poliéster com 
secagem em estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 18 
meses contra oxidação. Balcão de aço baixo para cozinha tipo gabinete 
medindo 850 mm de altura, 1110 mm de comprimento e 450 mm de 
profundidade, fabricados na espessura mínima de 0,45mm (chapa 26), com 
três gavetas de aço externas dispostas horizontalmente pintadas na cor do 
produto, com três portas almofadas (folhas duplas) com puxadores de 
polipropileno cromado, contendo cada uma dois vincos longitudinais para 
reforço e duas dobradiças fixadas com pino de nylon, sendo o fechamento 
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das portas por meio magnético (imã) fabricadas  com espessura mínima de 
0,6 mm (chapa 24). A parte interna devera conter uma prateleira fixa 
preenchendo o vão de duas portas e a terceira porta com vão interiço. As 
chapas terão tratamento químico anti ferrugem com produtos que não 
agridam o meio ambiente e que tenham uma resistência mínima de 300 
horas de salt spray e pintura a base de tinta em pó epóxi- poliéster com 
secagem em estufa de no mínimo 220°C, com garantia de no mínimo 18 
meses contra oxidação. Tampo de madeira aglomerada com revestimento 
em melamino e frontal arredondada. Pés plásticos em polipropileno com 
regulagem de altura. Garantia mínima de 01 ano do fabricante, na cor branca, 
montada. 

16 30 Unid. Armário suspenso - Primeiros socorros (Próinfância)- AM3  R$ 

17 25 Unid. 

Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, 
predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm 
(AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato 
ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com 
capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho 
telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material 
polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores 
estampados na própria estrutura da gaveta, para fins estruturais, não 
podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas 
laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria 
estrutura de aço, fechadura redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades 
inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 estabilizador triangular, 
medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para 
estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o 
estabilizador deve abrigar 1 porca rebite para fixação por rosca de pés 
niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com 
nivelador em aço zincado com rosca 3/8 x 21,5 mm de comprimento. Porca-
rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por 
meio de túneis a spray, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, 
tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com 
camada média mínima de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça 
alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, 
garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência 
ao desgaste do acabamento final do produto. O produto deverá estar em 
conformidade com a norma reguladora de ergonomia do Ministério do 
Trabalho, NR17. Para garantir todas as características solicitadas devem ser 
apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado 
pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme 
NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; 
Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado 
mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório 
de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; 
Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao 
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende 
as especificações da NR17;  Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 
ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os 
ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. A 
Lista com os ensaios a serem feitos se encontra em documento abaixo 
Requisitos dimensionais; Resistência à corrosão de componentes 
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metálicos;Requisitos de segurança e usabilidade; Ensaio de estabilidade: 
Devem ser realizados ensaios que avaliem a capacidade do móvel de resistir 
às forças que possam provocar elevação de um ou mais pontos de apoio, 
evitando assim acidentes, incidentes e avarias que possam vir a ocorrer por 
possível tombamento do móvel;Estabilidade do móvel vazio; Estabilidade 
com carga vertical nas partes moveis;Estabilidade do móvel com aplicação 
de força horizontal;Ensaio de resistência e durabilidade: Devem ser 
realizados ensaios cíclicos que atestem a durabilidade, simulando o uso 
prático de longa duração. Ensaios de carga estática que simulem o 
funcionamento sob condições mais severas que as de uso normal e ensaios 
de impacto que verifiquem a resistência e o funcionamento do móvel sob o 
efeito rápido de aplicação de carga; Ensaio de resistência de plano 
horizontais à carga concentrada.Ensaio de resistência de gavetas e 
trilhos;Ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos;Ensaio de resistência de 
gavetas ao impacto do fechamento/abertura;Ensaio de resistência da 
estrutura da gaveta; Ensaio de Carga máxima total. 

18 22 Unid. 

Assento para auto - Para até 36Kg; aprovado pelo INMETRO; estrutura em 
plástico de engenharia leve e resistente; braços lateriais de apoio; base 
fechada revestida em E.V.A; cor cinza; dimensão 23 x 41 x 41 cm (AxLxP) 
minímo; peso mínimo 1,95Kg., para até 10 anos deidade. 

 

R$ 

19 125 Unid. Balança de prato - Balança de prato - capaciade de 15 kg-BL(Modelo Pró - 
infancia).PADRÃO FDE 

 
R$ 

20 40 Unid. 

Balcão térmico com -2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 4 GN´S 1/2  
medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejas , Cubas de 
aço inox gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior em inox; 
balcão térmico fabricado com tanqueestancado para banho maria em aço 
inox 430 e externamente com aço 430; escovado com dreno d'água; 
aquecido com resistência tubular em aço inox 304, contrladopeltermostate 
20°C à 120°C e lâmpada piloto   para controle de aquecimento; tecla para 
aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas fabricadas de chapas de 
ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e com fechamento em aço 
inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; acompanha rodízio 
comfreio. 

 

R$ 

21 49 Unid. 

Balcão térmico com 08 cubas -2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 6 
GN´S 1/2  medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre bandejas  
Cubas de aço inox gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção superior 
em inox;medidas aproximadas das cubas53 balcão térmico fabricado com 
tanqueestancado para banho maria em aço inox 430 e externamente com 
aço 430; escovado com dreno d'água; aquecido com resistência tubular em 
aço inox 304, contrladopeltermostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto para 
controle de aquecimento; tecla para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso 
por colunas fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura 
epóxi branca e com fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 
110v ou 220v; acompanha rodízio com freio. 

 

R$ 

22 800 Unid. 

Balcão térmicocom 04 cubas - 2 GN´S  1/1 medindo 530x325x100mm e 2  
GN´S 1/2  medindo 325x365x 100mm de profundidade,com corre 
bandejasCubas de aço inox gastronômicas, tampa da cuba inox e proteção 
superior em inox; balcão térmico fabricado com tanqueestancado para banho 
maria em aço inox 430 e externamente com aço 430; escovado com dreno 
d'água; aquecido com resistência tubular em aço inox 304, 
contrladopeltermostate 20°C à 120°C e lâmpada piloto para controle de 
aquecimento; tecla para aquecimento de 2 lâmpadas; suspenso por colunas 
fabricadas de chapas de ao SAE 1020 revestida com pintura epóxi branca e 
com fechamento em aço inox 430 escovado com iluminação; 110v ou 220v; 
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acompanha rodízio com freio. 

23 30 Unid. Banco retangular - Em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos - M1 (modelo 
pró infância).PADRÃO FDE 

 
R$ 

24 50 Unid. 
Batedeira - Primeira linha, 4 velocidades + Pulsar - 2 tigelas: 3,6 litros e 2,1 
litros. Fácil de encaixar. Motor superpotente. Potência: 320 W. Consumo: 
0,32 Kw/h. Cor: Preto. 

 
R$ 

25 2 Unid. 

Bebedouros de Pressão para ambientes internos e externos. Com duas 
torneiras de pressão e capacidade para refrigerar 6 litros por hora, 
desenvolvidos para ambientes com grande circulação de pessoas. Possuem 
regulagem automática de temperatura e um pré-filtro interno que retém 
partículas de areia, barro, ferrugem e sedimentos presentes na água. Filtro 
externo com carvão ativado. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 Modelo de coluna para adultos e infantil conjugado ,eco compressor: com 
gás R134a que não agride o meio ambiente, Jato para boca, Jato para copo, 
Regulagem do jato de água, Easy Clean (desmontável para 
higienização),Serpentina externa (fácil higienização),Gabinete em inox 
,Tampo em aço inox polido ,Depósito de água em aço inox 304 ,Dreno para 
limpeza. 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Grau de Proteção IPX4- Tensão Nominal 127 ou 220(V)  -Amperagem (A) 
2,0/0,8 Potência 120 (W) - Frequência - Mercado Nacional 60 (Hz)- Consumo 
de Energia aproximadamente 2,50 (kWh/mês) - Eficiência Energética 
aproximadamente 0,051 (kW/L). 
EFICIÊNCIA EM QUALIDADE DA ÁGUA MELHORIA DA  
Permite a Utilização de Filtro Externo - Conectado à Rede Hidráulica: 
Recomenda-se a Instalação de Filtro Externo- 
Certificado pelo Inmetro e em Conformidade com a norma ABNT NBR 
16236/2013 
Volume Interno do Aparelho aproximadamente  1,2(L) - Recomendado para 
40(pessoas/h)- Capacidade de Fornecimento de Água Gelada 2 (L/h)- 
Temperatura de Resfriamento 10°C / 50°F - Vazão Máxima 60 (L/h)- Pressão 
de Trabalho (m.c.a./kPa) 6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa- 
Refrigeração Compressor- Termostato Interno  
Medidas Aproximadas: 
Sem Embalagem (A x L x P) 1120 x 630 x 320 Com Embalagem (A x L x P) 
mm 1240 x 330 x 330 Peso Líquido (kg)  17,5 Peso Bruto (kg)  18,7  
Garantia 12 meses. 

 

R$ 

26 30 Unid. 
Cadeira Com Prancheta Modelo Universitária, Com Assento e Encosto em 
Polipropileno Injetado (Pp). Base Na Cor Preta, Podendo Ser Empilhável, 
Removendo-Se o Apoio para Prancheta. 

 
R$ 

27 25 Unid. 

Cadeira de fórmica para cozinha - assento e encosto em MDF de no mínimo 
10mm revestido em filme termoplástico PVC com bordas arredondadas. 
assento de no mínimo 39x39cm e encosto de no mínimo 40x22,5cm. 
estrutura em tubo de aço de no mínimo 20x40. pintado com tinta epóxi a pó 
na cor branca. Garantia mínima 02 anos contra defeito de fabricação. 

 

R$ 

28 60 Unid. 

Cadeira secretaria do tipo executiva com sistema regulador do encosto 
fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT, com apóia-braços e 
espaldar/encosto médio. 
Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de 
grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada 
anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, 
isento de CFC, mediante comprovação através de laudos por laboratório 

 

R$ 
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acreditado pelo INMETRO. 
Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas 
ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. 
Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 
13 mm de espessura, moldado á quente, formato anatômico e curvatura na 
parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 
50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, isento de CFC, mediante 
comprovação através de laudos por laboratório acreditado pelo INMETRO.- 
Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor 
preta. 
Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos 
sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo 
travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras.- 
Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético com acabamento 
em poliuretano a escolha no catálogo de cores do fabricante.- Estrutura da 
base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será 
acoplado pistão classe DIN 04, ambos revestidos por capa única de 
polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios 
injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação 
das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem 
presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do 
eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o 
deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. 
Destravamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo 
usuário.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na 
extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha 
plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - 
Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar 
expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo 
central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos 
os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. - Coluna central 
desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero 
injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para 
regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na 
cadeira. - Acionamento da regulagem de altura da coluna através de 
alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta.  
Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com 
assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 
125 x 125 e 160 x 200 mm.- Suporte do encosto com regulagem de altura 
através em onze posições, uma extra para desarme, sistema tipo catraca, 
totalizando 80 mm de curso, sem presença de manipulo. - Inclinação do 
encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, de forma 
anatômica, injetada em polipropileno copolímero na cor preta, podendo-se 
assim obter infinitas posições ás necessidades do usuário. - Possui 05 molas 
para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do 
reclinador. - Componentes metálicos possuem tratamento de superfícies 
interna e externa com fosfato de zinco, para proteção contra corrosão e 
acabamento de pintura.- Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor 
preta, semifosco lisa, com camada de 60 microns, cura em estufa à 
temperatura aproximada de 200° C.- O licitante vencedor do certame deverá 
apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este 
órgão: 
Amostra do produto ofertado para verificação das especificações 
técnicas.Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por 
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profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, 
para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a 
analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica 
em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, 
data e validade.- Certificação de produtos para com a NBR-13962/2006 da 
ABNT, onde se possa identificar todos os modelos de produtos certificados 
pelo fabricante e para os ofertado em especifico neste edital. 
Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado 
em papel timbrado do fabricante da tinta. - Certificação CERFLOR/FSC em 
nome do fabricante dos produtos ofertados. - Relatório de ensaio em nevoa 
salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841. - Garantia expressa do fabricante 
de 06 anos contra defeitos de fabricação- Medidas aproximadas do produto:- 
Largura total da cadeira: 700 mm.- Profundidade total da cadeira: 700 mm.- 
Altura total da cadeira: 820 -1020 mm.- Altura do encosto: 350 mm.- Largura 
do encosto: 410 mm.- Profundidade do assento: 420 mm.- Largura do 
Assento: 460 mm. 

29 5 Unid. 

Cadeira monobloco sem braço - cadeira em formato anatômico, empalhável, 
confeccionada em peça única com 100% de resina virgem de polipropileno 
cor branca, impermeabilizante com proteção contra raios UV, desenho 
italiano, encosto vazado e assento fechado, resistente para peso de mínimo 
de 140 kg ou superior. Medidas: 890x430x510(largura x altura x 
profundidade) Estrutura: Peça única - Cor branca – com selo do INMETRO 
comprovando a capacidade. 

 

R$ 

30 54 Unid. 

Cadeira papinha para bebê - Cadeira de papinha para crianças até 15 Kg, 
com cinto de segurança com 05 pontos, com regulagem na altura dos ombros 
e bandeja removível, com apoio para os pés, encosto regulável em 04 
posições e antiderrapante, lavável, dobrável.Material base aço, material do 
assento em laminado de PVC. Com aprovação do INMETRO. 

 

R$ 

31 52 Unid. 

Cadeira para auto - Para até 36Kg., aprovado pelo INMETRO, estrutura em 
plástico de engenharia leve e resistente; encosto ajustável ao banco dos 
veículos, proteção contra impacto lateral; com guias para a passagem do 
cinto de segurança, assento com braços laterais; apoio de cabeça regulável e 
para os braços; revestimento em E.V.A, cor cinza; cinto de segurança com 5 
pontos e com sistema central de ajuste; dimensões 59x43x48cm (AxLxP); 
peso aproximado do produto3,5Kg. 

 

R$ 

32 100 Unid. 

Caixa De Som Multi-funcional Ativo Am-plificadora 100w Rms, Possui Painel 
Tra-seiro Para Controle, Suporte E Alça De Mão E Rodinhas Para Melhor 
Locomoção. Especificações Téc-nicas, Bateria Recarregá-vel: 1800 Mah, 
Frequencia De Res-posta: 40hz - 18khz, Impedância: 4o, Potência: 100w 
Rms, Sensibilidade: 85 Db, Tempo De Carga: 4 - 5 Horas, Tempo Tocando: 3 
- 4 Horas, Stand By: 48 Horas, Woofer: 8, Controle: Graves E Agudos, 
Adaptador Para Gui-tarra, Alça De Mão E, Roda Para Transporte, Som Alto E 
Potente, Entrada Usb, Entrada Para Cartão De Memória , Entrada Para 
Micro-fone - Etrada Auxiliar: P2 3.5mm, Voltagem: Bi volt 

 

R$ 

33 50 Unid. 

Cantinho para leitura - Estante confeccionado em MDF/madeira com 03 
prateleiras, e proteção frente e verso para que os livros possam ficar mais 
expostos. Medindo 110cm de comprimento x 53cm de largura x 0,6cm de 
espessura. Não acompanha livrinhos. 

 

R$ 

34 36 Unid. 
Centrifuga - Bocal extragrande, motor de 700 w e duas velocidades, peneira 
em aço inox de microtrituração,jarra de 1,51 com separador de 
espuma,coletor de bagaços de 2 litros, peças laváveis. 

 

R$ 

35 30 Unid. 
Conjunto composto de uma mesa sextavada e seis cadeiras empilháveis, 
estrutura metálica das cadeiras e da carteira confeccionada em tubo 7/8 
chapa 18 (1.2 mm) com barras duplas tipo “U” invertido na mesa, metal 

 
R$ 
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tratado contra ferrugem pelo processo a quente em tanques com no mínimo 5 
estágios, pintura epóxi (a pó) de cor prata ou preta. r, com acabamento 
bordas em perfil PVC, assento e encosto em compensado multilaminado 10 
mm semi-anatômico, revestido em fórmica cor a escolher.  Cores a 
escolher:no catalogo do fabricante 

36 30 Unid. 

Conjunto mesa/cadeira infantil - CONJUNTO – 01 Mesa com06 Cadeiras 
Especificações Técnicas–Estrutura Mesa –Estrutura Composta por seis pés, 
em tubo redondo de 1.1/2” (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5mm 
(ASTM 16) de espessura, travados uns aos outros por seis peças em “U” 
invertidos, em tubo redondo de 7/8” (22,22 mm), unidos por processo de 
soldagem MIG,tratada contra oxidação por processo ecológico de 
desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura  eletrostática a 
pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 
microns.Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, 
confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento 
brilhante  e  formato  semicircular.Tampo  Conformado  por  usinagem  em 
forma de seis raios semicirculares, confeccionado em MDF com 18 mm de 
espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face 
superior. Bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano 
bi-componente.Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT. 
Dimensões Altura da mesa: 580 mm. Dimensões do tampo: 1200 mm 
Cadeiras Empilháveis Estrutura Estrutura tipo monobloco de desenho 
empilhável,construída em tubo redondo com 7/8” (22,22 mm) de diâmetro, 
com parede de 1,5 mm (ASTM 16) de espessura, conformados a frio e unidos 
por processo de soldagem MIG/MAG.Pés em dois “U” invertidos, montados 
em forma de cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar  quatro pontos de 
apoio, e base para fixação de assento e encosto. ASSENTO E ENCOSTO: 
Peça única moldada em termoplástico por processo de injeção acabamento 
liso brilhante, possuindo conformação coerente com a anatomia humana, 
dotada de abas laterais em seu contorno arredondadas, que representam 
reforço extra contra distorções sob esforço, superfície de contato do usuário 
lisa e isenta de qualquer tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída 
de buchas para fixação com 9 mm de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro 
interno, reforçadas por nervuras laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro) 
parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto–rosqueável, com 
cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando a existência 
de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário. Espessura média 
de 3,8 mm em toda a peça. Dimensões de 320 mm na largura, 320 mm de 
profundidade e 295 mm de altura do encosto. Medida das extremidades do 
encosto ao assento de  480  mm.  DIMENSÕES  ACABADAS:  ALTURA  DO  
ASSENTO:  320 
mm,LARGURA TOTAL: 400 mm,ALTURA TOTAL: 630 mm.Componentes 
plásticos nas cores azul claro, rosa claro, verde claro azul bic, vermelho, 
amarelo escuro.Toda estrutura metálica devera receber proteção contra 
corrosão oferecida por sistema ecologicamente amigável de fosfatização 
acida, sem ocorrência de nevoa ou descartes de poluentes, acabamento das 
superfícies metálicas através de eletro deposição de pigmentos de resina 
hibrida (epóxi/poliéster) e posterior polimerização em estufa a 220ºC por 10 
minutos, garantidos resistência X0/Y0 ao revestimento. Estrutura na cor 
aluminox. 

 

R$ 

37 110 Unid. 

Conjunto para refeitório altura do aluno: 1,33m a 1,59m • Conjunto para 
refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. • Mesa 
com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, 
montado sobre estrutura tubular. • Bancos com assentos em madeira 
aglomerada, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura 

 

R$ 
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tubular. • Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura 
de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver 
referências). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e 
colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4”, 
13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. • Dimensões 
acabadas: - Tampo: 700mm (largura) x 1500mm  (comprimento); 640mm 
(altura); - Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento); 380mm 
(altura). • Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo 
em PVC (cloreto de polinivinila) com  primer, 29mm (largura) x 3mm 
(espessura), na cor cinza, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver 
referências). • Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, na cor cinza ou preta, 
laminado a frio, com costura, Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16(1,5mm). 

38 110 Unid. 

Conjunto professor - Mesa estrutura em tubo de aço azul 40 x 20, painel 
frontal revestido em melamínio, tampo na cor ovo, 116 x 50cm, altura  72cm, 
tampo acabado 120 x 50 cm, cor ovo; cadeira assento 40 x 38, encosto 40 x 
18, altura 76cm, altura até o assento42cm. 

 

R$ 

39 110 Unid. 
Escada de 07 degraus - Escada 7 degraus; altura fechada de 190cm; altura 
aberta 177cm, altura do patamar 134cm, peso de 6,480Kg aproximadamente, 
em alumínio. 

 
R$ 

40 110 Unid. Espremedor de frutas - Espremedor de frutas Semi-industrial- EP (Modelo 
Pró - infância).PADRÃO FDE 

 
R$ 

41 60 Unid. 

Estante cascata - Estanre confeccionada em MDP com18 mm de espessura, 
com acabamento em fita de borda e 09 porta-objetos coloridos, com forma 
sextavada e injetado em polipropileno. Dimensões de 1275mm de altura, 
1250 mm de largura e 555 mm de profundidade. 

 

R$ 

42 8 Unid. 

Estante colméia para mochila - Estantes para crianças confeccionadas em 
MDF 18 mm com porta objetos/brinquedos sextavados injetados em 
polipropileno, estante altura: 112 cm, largura: 152 cm. Baú - largura: 35cm, 
profundidade: 24 cm. 

 

R$ 

43 51 Unid. 

Estantes com dimensões aproximadas 920(L)x450(P)x2000(H)mm. Todos os 
componentes da estante confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 
1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22.  A estante é 
formada por 04 colunas com seção em L, espessura de 1,90mm (#14), abas 
de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das 
prateleiras. Seis (06) prateleiras removíveis que possibilitam a regulagem de 
altura, com espessura de 0,75mm (#22), cada prateleira deve possui um 
reforço em ômega, na mesma espessura de 0,45mm (#26), as partes frontal 
e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior 
resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. As 
prateleiras são unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com 
porcas. Laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de X, com 
espessura de 1,9mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e 
porcas. Sapatas constituídas em material polimérico dispostas 
individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato 
direto do aço com o piso. O processo de tratamento anti-ferruginoso ocorre 
por meio de túneis a spray recebendo uma camada de proteção fosfática, 
linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, 
enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador 
inorgânico, o que garante ao móvel camadas de fosfato distribuídas de 
maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries 
(apresentação de laudos de resistência à névoa salina e atmosfera úmida 
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mínimo de 500 horas, segundo NBR 8094:1983 e NBR 8095:1983, 
respectivamente). O móvel passado por processo de pintura de 
polimerização da tinta em equipamentos contínuos onde recebe aplicação de 
tinta pó híbrida por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, 
com média de camada entre 60 mícrons, a polimerização ocorre em estufas 
contínuas com a peça alcançando no mínimo 200°C por um período de 10 
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme 
(apresentação de laudos que comprovam a resistência por dureza à lápis 
mínimo de 6h e aderência, mínimo 5B conforme ASTM D 3359:2009 e 
3363:2005, respectivamente), garantindo maior aderência e resistência ao 
desgaste do acabamento final do produto. Não são permitidas distorções, 
amassamentos na fabricação ou aproveitamento de chapas por meio de 
emendas. Imperfeições e respingos de soldas são eliminados.A estante é 
fornecida desmontada. Cada módulo é formado por quatro colunas e seis 
prateleiras. Disponibilizado manual técnico que ilustra a montagem, Para 
garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO 
de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;Laudo emitido por 
laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H 
conforme ASTM D 3359:2009;Laudo emitido por laboratório de Aderência 
com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da 
NR17;Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição 
ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983;Laudo emitido por laboratório de controle de atividade 
antimicrobiana conforme Norma JIS-Z2801:2010  Apresentar certificação 
ABNT NBR 13961/2010. 

44 10 Unid. 

Estante com 07 prateleiras - Estante aberta com capacidade por  prateleira 
de 110 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 
0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da 
prateleiras.Colunaschapa16-L2-50x30,dobranamesmacoluna,furos oblongos 
30X8 mm com passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo 
anticorrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com 
camada mínima 50 micas com secagem em estufa de 240º na cor cinza 
cristal. medidas mínimas 2500x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos 
do fabricante, montadas. 

 

R$ 

45 25 Unid. 

Estante com 08 prateleiras - Estante aberta com capacidade por  prateleira 
de 130 Kg com prateleira em chapa de aço 22, com 3 dobras espessuras de 
0,75 mm, com reforço em Ômega na parte inferior da prateleiras.Colunas 
chapa 16 - L 3 -50X30,dobra na mesma coluna,furos oblongos 30X8 mm com 
passo de 40 mm,Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo a base de 
fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada mínima 50 micas 
com secagem em estufa de 240º na cor cinza cristal. medidas mínimas 
3000x925x450mm (AxLxP), com garantia de 2 anos do fabricante,montadas. 

 

R$ 

46 16 Unid. 

Estantes com medidas aproximadas 980x925x300mm. Todos os 
componentes da estante (prateleiras e colunas) devem ser confeccionados 
em chapas de aço SAE 1008 a 1012. A estante deve constituir de 4 colunas 
com seção em L, espessura de 1,90 mm (#14), abas de 30 mm perfuradas 
em passo de 50 mm para ajuste de altura das prateleiras. Três (3) prateleiras 
removíveis reguláveis, com 2 linhas de furações próximo às extremidades 
com passo de 50 mm, espessura de 0,75 mm (#22), reforço em formato de 
ômega com 8 dobras, unido por solda ponto na parte inferior central no 
sentido horizontal de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada 
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prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e 
menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sistema de 
tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de 
proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de 
ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de 
passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de 
maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo 
de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que 
garantam a homogeneidade da pintura e camada média mínima de 50 micra. 
A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida 
e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a 
peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, 
garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e 
resistência ao desgaste. Para garantir todas as características solicitadas 
devem ser apresentados os seguintes laudos:Laudo emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo500 horas 
conforme NBR ABNT 8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência 
atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 
8095:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis 
com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009;Laudo emitido por 
laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 
3363:2005;Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende 
as especificações da NR17;Laudo emitido por laboratório de resistência à 
corrosão por exposição ao dióxido de enxofre comresultado mínimo de 10 
ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido por laboratório de controle de 
atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010 

47 21 Unid. 

Estante para biblioteca - c/ 10 prateleiras, sendo 05 prateleiras de cada lado, 
com mão francesa parafusadas nas laterais das prateleiras, com regulagem 
através do sistema de encaixe da coluna que permite o deslocamento das 
prateleiras p/ regulagem de altura, dando estabilidade e reforçando sua 
capacidade. Possui 02 travessas centrais e  01  superior. Pés niveladores 
para regulagem de altura evitando contato com o piso. Coluna central em aço 
SAE 1008, bitola 14" e espessuras 2.00 mm com furações retangulares nas 
laterais para encaixe das mão francesa. Prateleiras aço SAE 1008 bitola 20", 
com espessura de 0,90mm, com reforço central em chapa de aço SAE - 1008 
bitola de 14" espessura de 2.00mm. Medidas mínimas aproximadas 
1980x1040x330mm ( A x L x P). Garantia mínima de 02 anos, montadas. 

 

R$ 

48 30 Unid. 

Estante para biblioteca, com estampos retangulares e extremidade 
arredondada, painéis frontais com furações para placas de sinalização, 
encaixe de prateleiras sem utilziação de parafusos, base e chapéu fechado, 
pintura époxi-pó Medidas:Nº de prateleiras 4 + Base Altura 2000mm - Largura 
1000mm - Profundidade 315mm Capacidade de carga p/ prateleira 90kg 
Chapas 20/18 

 

R$ 

49 30 Unid. Esterelizador de mamadeira - Esterelizador-6 mamadeiras Microondas- 
ES(Modelo Pró - infância).PADRÃO FDE 

 
R$ 

50 20 Unid. 

Expositor Baixo Face Simples Base Aberta. Pintura eletrostática a pó. Opção 
de sapata reguladora de nível. Confeccionada em aço sistema 
antiferruginoso e fosfatizante. PROFUNDIDADE  40cm. ALTURA 142cm. 
LARGURA 102,6cm 

 

R$ 

51 25 Unid. Fogão 04 bocas industrial - Padrão FDE (FO-04) PADRÃO FDE 
 R$ 

52 200 Unid. 
Fogão 04 bocas uso doméstico - Fogão 4 bocas uso doméstico; linha branca 
(modelo Pró Infância). 
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53 40 Unid. 

Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com 
banho maria acoplados – Modelo Proinfância  (FG1) Descrição: • Fogão 
industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP 
(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de 
dispositivo “supervisor de chama”. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 
3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho 
maria e c/ forno. 4 pés em perfil “L” de aço inox e sapatas reguláveis 
constituídas de base  56 metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do 
piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) Modelo Proinfância 

 

R$ 

54 25 Unid. 

Forno a gás com rack - Dimensões: Externa 650 x 940 x 820 mm (L x A x P); 
interna 500 x 260 x 700 mm (L x A x P); peso bruto liquído 45,5 x 43,5 Kg.; 
potência dos queimadores (Kw) 4,5; Capacidade do forno 103 litros; equipado 
com 02 grades, prateleiras, com suporte de aço cromado e altura ajustável 
em 04 posições diferentes; isolamento térmico completo de fibra cerâmica; 
manipulador de temperatura - 5 posições; injetor de gás horizontal; puxador 
do forno de PVC; inteiramente de chapa de aço; rack  de aço pintado. 

 

R$ 

55 33 Unid. 

Forno industrial duplo inox à gás - Estrutura em aço inox; cavalete 
desmontável; placas refrátarias; visor em vidro temperado; termômetro de 
controle de temperatura; porta tipo guilhotina; medidas miníma - externa 1080 
x 1970 x 1130 mm (L x A x P); interna 905 x 270 x 900 mm (L x A x P); peso 
liquído 191Kg. 

 

R$ 

56 35 Unid. 

Freezer - Freezer horizontal - cor branca - Capacidade 411 litros - 2 portas - 
função refrigerada 2°C a 8°C - função freezer 18ºC a 22°C - dimensão 
externa: 94,4 x133,1 x 69 cm - dimensão interna 71,5 x 122,2 x 51,5 cm - 
peso aproximado 69 Kg. 

 

R$ 

57 4 Unid. RF04- Refrigerador combinado Frost-Free (260 a 320 litros)modelo Pró - 
infância)-PADRÃO FDE 

 
R$ 

58 35 Unid. 

Lavadoura alta pressão - Dados tecnicos: Tensão 127 V,Pressão máxima 1,6 
KW, Vazão máxima 360 L/h. Potência elétrica 1650 W. Corrente elétrica 13A. 
Peso Bruto/líquido. 6Kg/ 7 Kg. Temperatura de alimentação 40°C ( max). 
Mangueira de alimentação. 1/2" (min) . Motor universal, confeccionada em 
polipropileno, para uso doméstico. 

 

R$ 

59 10 Unid. 

Lavadoura tanquinho - Altura aproximada 857 mm; largura aproximada 550 
mm; profundidade 495 mm; capacidade 3 kg; voltagem 110/220, painel de 
simples operação, com distribuidor de sabão, batedor no fundo, com tampa, 
com material translúcido, motor WEG com correia, polia e protetor térmico 
que desliga automaticamente. 

 

R$ 

60 20 Unid. 
Liquidificador - Dimensões: altura 460 mm; frente 230 mm, profundidade 
1900 mm, motor 600 W, peso 2,4 Kg, capacidade do copo 1,5 l, voltagem 110 
volts. 

 
R$ 

61 70 Unid. 

Liquidificador industrial - Uso Comercial,Corpo: Inox,Motor: 3/4 hp,Rotação: 
3.500 rpm,Tensão: 127v/220v(Bivolt),Corpo: Inox 304 com cabo tubular 
anatômico, capacidade de 8 litros - Possuir selo ruído do INMETRO de 
acordo com a Portaria nº 105/2004. (Padrão FDE- (BT-01)PADRÃO FDE 

 

R$ 

62 50 Unid. 

Lousa (quadro Branco)Confeccionado com 17 mm, laminado melamínico 
(fórmica)branco. Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco, 
Suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm, 
Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. 
Medidas: 120cmx200cm Material: Fórmica Tipo de Quadro Branco: Não 
Magnético 

 

R$ 
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63 30 Unid. 

Maca portátil - Maca dobrável, tipo maleta, sem orifício, com montagem 
prática, peso máximo 150Kg. Estrutura em alumínio polido, em espuma 
densidade D28, revestida em corvim (azul noturno ou preto), com verniz, com 
2 alças e rodinha para transporte com trava de segurança em todos os pés, 
com capacidade de no mínimo 130Kg., dimensões, até 1,80m x 65cmx 75cm 
(C x L x A), fechada 90cm x 70cm x 20cm. 

 

R$ 

64 30 Unid. 

Maca portátil dobrável, regulável - Maca dobrável, tipo maleta, estrutura em 
madeira, em espuma, densidade D28, revestida com corvim azul noturno, 
regulável de altura; dimensões: largura 65cm, comprimento 1,80cm, altura 
máxima 65cm, altura mínima 45cm, modelo  
portátil/regulável,capacidadesuportede450Kg.,peso12,7Kg. 

 

R$ 

65 3 Unid. 

Maquina de lavar - Lava roupas capacidade 14 kg - cesto em inox - tampa 
com vidro temperado - porta com abertura superior - painel eletrônico de 
botões - 4 níveis de água extra baixo, baixo, médio e alto - água fria - 
classificação energética A - Dimensões aproximadamente: largura 632mm, 
altura 1020mm, profundidade 670mm, Bivolt. 

 

R$ 

66 5 Unid. 

Mesa computador - tampo de MDP ou MDF de 25mm de espessura,  painel 
frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 1,10 x0,66x0,75 
(CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti-impacto, com estrutura de 
aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura mínima de 1,2mm) com 
pintura Epóxi na cor cinza cristal, sapata niveladora, calha removível, para 
passagem de fiação, teclado retrátil com corrediça através de carrinho 
telescópio com trilho progressivo, suporte para SPU acabamento em PVC de 
2mm, Post Forming de 18mm de espessura; acabamento Ergosolft boleado 
de 180º anti-impacto com rodízio. fabricada de acordo com as normas NBR 
13960/13962 - NR-17. Garantia de 02  anos. 

 

R$ 

67 15 Unid. Mesa de aço inox - Mesa em aço inox 304 medindo: (comp x larg x alt) 1,00 x 
0,60 x 0,90 cm, chapa 20, acabamento escovado, pés tubulares1 1/2". 

 
R$ 

68 35 Unid. 

Mesa de trabalho secretária - com tampo de MDP ou MDF de 25mm de 
espessura, painel frontal MDP ou MDF de 18mm, na cor cinza cristal, medida 
1,60 x0,66x0,75 (CxLxA) acabamento Ergosolft boleado 180º anti- impacto, 
com estrutura de aço, secção, retangular (chapa de aço em espessura 
mínima de 1,2mm) com pintura Epóxi na cor cinza cristal, e sapata 
niveladora, calha removível, para passagem de fiação, gaveteiro  fixo 
composta de 03 gaveta de aço e corrediça em nylon com acabamento em 
PVC de 2mm, com chave, frente em Post Forming de 18mm de espessura; 
acabamento Ergosolft boleado de 180º anti-impacto. O produto a ser 
adquirido deverá estar em conformidade com o ensaio ABNT NBR 13966 / 
08, estabilidade carga vertical, resistência queda e fabricada de acordo com 
as normas NBR 13960/13962 - NR-17. Garantia de 01ano. 

 

R$ 

69 35 Unid. 
Mesa redonda - Mesa Redonda reunião medida 1,20x0,74m, tampo 
engrossado 33 mm na cor cinza cristal, tampo em MDF revestido de 
laminado melamínico. 

 
R$ 

70 15 Unid. 
Mesa retangular em estrutura de Aço , a superfície da estrutura tubular 
recebe polimento .Possui tampo de MDP Dimensões Altura: 77 cm Largura: 
140 cm Profundidade: 90 cm. 

 

R$ 

71 6 Unid. Mesa retangular em estrutura de Aço, a superfície da estrutura tubular recebe 
polimento. Possui tampo de MDP Dimensões 120X60X75mm 

 
R$ 

72 4 Unid. Mesa retangular para reunião - Mesa de reunião - 8 lugares (200 x 80cm)  
ME-25 (Modelo Proinfância) - cor cinza cristal. 

 
R$ 
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73 100 Unid. Microondas - Microondas linha branca - capacidade 30 litros (modelo Pró - 
Infância).FM-01 

 
R$ 

74 16 Unid. 

Multiprocessador - Processador com capacidade para 2 litros, base da 
unidade, eixo de acionamento, recipiente, tampa, tubo de alimentação, 
empurradores, trava de segurança, controle de velocidade, tampa para 
polvilhar, pote, sobretampa, tampa, jarra, anel de vedação, unidade de 
lâminas, lâminas, utensílio para massa, disco para fatias ou pedaços grossos, 
disco para fatias ou pedaços finos, disco para fatias ou pedaços bem finos 
(estilo palha), espremedor de cítricos e 01 (uma) espátula. Cor: preto/inox. 
Dimensões aproximadas do produto: 33 cm de altura, 26 cm de largura e 44 
cm de comprimento. Garantia do fornecedor: mínimo de 4 meses. Medida do 
o bocal: 6,5 cm. Material da lâmina: aço inox. Peso líquido aproximado do 
produto: 4 kg. Potência minima750 w. Velocidades: 2., Bivolt. 

 

R$ 

75 1 Unid. 

Poltrona de balanço - Altura: 99 cm, largura: 73 cm, profundidade: 70cm, 
altura do assento: 42cm, espaço livre do assento: 45cm de largura por 49 cm 
profundidade, altura da braça ref. Assento 20 cm, espaço livre do encosto 45 
cm de largura por 64 cm altura, revestimento corino, acabamento inferior tela 
de ráfia, sistema de balaço com molas, estrutura madeira de pinus e 
eucalipto de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e 
microorganismo. Sustentação do assento e encosto comkcintas elásticas de 
alta resistencia. travamento de estrutura com grampos fixados com 
grampeadores p´neumáticos. Sistema de balanco em madeira com molas 
fixado com parafusos. espumas de poliuretano,  assento densidade D 23, 
braça densidade D 20, encosto densidadeD-20. 

 

R$ 

76 6 Unid. 
Prateleiras em madeira Confeccionadas em madeira e fixadas na parede - 
Medidas Aproximadas: (ExLxC) 25x800 X 2,000 mm 

 
R$ 

77 600 Unid. 

Projetor multimídia - Projetor de mesa, XGA (1024x768 pixeis) 3500 lumens 
200 W UHE, lente de projeção: Zoom óptico /Foco manual - Zoom 1.0-1.2 - 
razão de projeção (Throwratio) : 1.40-1.68 - tamanho (distancia de projeção). 
30'' - 300" (0.84-10,42m). Não informado, compativel com comoutadores 
notebooks, TVs, videos games e outros equipamentos que supotam projetor. 
HDMI x 1 computador VGA RGB (D-sub 15 pins) x 1 S- video: mini DIN x 1-
video cmposto: RCA (amarelo) x 1 USB tipo Ax1 (memoria USB, Wifi) USB 
Display, Mouse, controle) Audio RCA x 2 (vermelho/branco). Projetor controle 
remoto com 2 pilhas AA de alimentação RGB VGA (computador) cabo USB 
maleta de transporte CD- ROM com documentação do projetor módulo 
Wireless LAN, Bivolt 7.7 x 29,7 x23,4 cm 2,4 Kg garantia de 36meses. 

 

R$ 

78 2 Unid. 
Puff - Em material corino, costura reforçada, cores variadas, altura 36 cm, 
largura 38 cm, profundidade 38 cm. 

 
R$ 

79 2 Unid. 

Secadora de roupas - Secadora de roupa com capacidade de 10 kg, porta 
com sistema de segurança, porta de vidro temperado, porta reversível, pés 
nivelado, tubo de exaustão, sete programas, ciclo amaciante, ciclos 
especiais, flexibilidade de instalação, led indicador de limpeza do filtro, opção 
de aquecimento suave, potencia 2000w, cor branca, temperatura máxima do 
ciclo delecado 45ºc, temperatura máxima do ciclo normal 60ºc, 220v, , 
velocidade do cesto com roupas 56rpm, dimensões aproximadas 
83x61x58cm, peso aproximado 40,5kg garantia de 01 (um) ano. 

 

R$ 

80 6 Unid. Smart TV LED 55" Full HD com Conversor Digital Wi-Fi MiracastWiDi 2 USB 
3 HDMI 

 
R$ 

81 12 Unid. 

Sofá - 02 lugares - SOFÁ 02 LUGARES revestimento superior Laminado de 
PVC com reforço em,manta (Korino) lavável , acabamento inferior, Tela de 
Ráfia Pés em alumínio revestido. Estrutura: Madeira com imunização contra 
mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com 

 

R$ 
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cintas elásticas de alta, resistência. Travamento da estrutura com grampos 
fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de liuretano. Assento: 
Densidade D-23 Braça:densidade D-20 Encostos: Densidade D- 20 
Dimensões do estofado (A x L x P):0,75 x 0,73 x 1,25 m). 

82 10 Unid. Tela de projeção elétrica 4,0x4,0 retrátil 220v  R$ 

83 10 Unid. 
Tela Retrátil 3,00 x 3,00 Formato Quadrado Estojo em alumínio, Pintura 
eletrostática na cor branca, sistema de instalação na parede, por engate. 

 
R$ 

84 18 Unid. 
MESA RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS 
DIM: 55x180x80cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

85 3 Unid. 
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO COM BORDAS ARREDONDADAS 
DIM: 35x180x40cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

86 2 Unid. 
BERÇO EM MDF COM GRADES NA COR BRANCA ACETINADA DIM: 
100x120x67cm (AxCxL) - (CRECHE I) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

87 4 Unid. 
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO COM BANDEJAS REMOVÍVEIS DIM: 
105x56x68cm (AxLxP) (CRECHE I) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

88 24 Unid. 
POLTRONA EM MATERIAL LAVÁVEL DIM: 47x45cm (LxP) 
(AMAMENTAÇÃO) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

89 13 Conj. 

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CRECHES II, III e SALA 
MULTIUSO) MESA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA 
CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS  DIM: 46x80x80cm (AxCxL) CADEIRA COM 
ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO LARANJA PARA 
CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS DIM: 26x34x26cm (AxLxP) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

90 3 Conj. 

CONJUNTO PARA PROFESSOR (CRECHE III e PRÉ-ESCOLA) MESA 
REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DIM: 76x120x65cm (AxCxL) 
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO CINZA 
DIM: 46x43x40cm (AxLxP) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

91 5 Unid. 
MESA 2 LUGARES REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO PARA 
CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS (SALA MULTIUSO) 
DIM: 59,4x120x60cm (AxCxL) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

92 10 Unid. 
CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM PROLIPOPILENO 
AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 35x40x31cm (AxLxP) 
(SALA MULTIUSO) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

93 24 Conj. 

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 01 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 
46x60x45cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO LARANJA PARA CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS DIM: 
26x34x26cm (AxLxP) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

94 24 Conj. 

CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 (PRÉ-ESCOLA) MESA REVESTIDA EM 
LAMINADO MELAMÍNICO PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS  DIM: 
59,4x60x45cm (AxCxL) CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO REV. EM 
PROLIPOPILENO AMARELA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS DIM: 
35x40x31cm (AxLxP) - PADRÃO FDE 

 

R$ 

95 2 Unid. 
ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS DIM: 194,5x90x40cm 
(AxLxP) (PRÉ-ESCOLA) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

96 5 Unid. 
QUADRO MURAL DE FELTRO DIM: 120x90cm (AxL) (CRECHES I, II, III e 
PRÉ-ESCOLA) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

97 3 Unid. 
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x200 (AxL) 
(CRECHES I, II e III) - PADRÃO FDE 

 
R$ 
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98 2 Unid. 
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO DIM: 120x300cm (AxL) 
(PRÉ-ESCOLA) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

99 4 Unid. 
ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS DIM: 198x90x40cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO, SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

100 5 Unid. 
MESA DE TRABALHO EM MELAMINA DIM: 75x120x60cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

101 5 Unid. 
CADEIRA GIRATÓRIA COM ALTURA REGULÁVEL DIM: 90x58x58cm 
(AxLxP) (ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

102 1 Unid. 
MESA DE REUNIÃO DIM: 75x200x100cm (AxLxP) (SALA  PROFESSORES) 
- PADRÃO FDE 

 
R$ 

103 6 Unid. 
CADEIRA FIXA PARA REUNIÕES DIM: 90x58x58cm (AxLxP) 
(ADMINISTRAÇÃO E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

104 2 Unid. 
QUADRO DE AVISOS EM METAL DIM: 90x150cm (AxL) (ADMINISTRAÇÃO 
E SALA PROFESSORES) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

105 1 Unid. 
MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: diâmetro=100cm altura=71cm 
(COPA  FUNCIONÁRIOS) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

106 4 Unid. 
CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS DIM: 90x58x58cm (AxLxP) 
(COPA  FUNCIONÁRIOS) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

107 1 Unid. 
BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: largura=180, altura=220 e 
comprimento=440cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

108 1 Unid. 
CASA DE BONECAS EM POLIETILENO DIM: largura=131, altura=143 e 
comprimento=161cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

109 1 Unid. 
ESCORREGADOR EM POLIETILENO DIM: largura=59, altura=128 e 
comprimento=205cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

110 1 Unid. 
GANGORRA TRIPLA EM POLIETILENO DIM: largura=40, altura=47 e 
comprimento=151cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

111 1 Unid. 
GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO PARA ATÉ 3 CRIANÇAS DIM: 
diâmetro=100cm e altura=55cm (PLAYGROUND) - PADRÃO FDE 

 
R$ 

112 1 Unid. 
TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: largura=87, altura=97 e 
comprimento=214cm (PLAYGROUND) PADRÃO FDE 

 
R$ 

113 1 Unid. 
REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS (COZINHA)PADRÃO 
FDE 

 
R$ 

114 1 Unid. 
REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 410L (DESPENSA) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

115 1 Unid. 
REFRIGERADOR DOMÉSTICO "FROSTFREE" 300L (LACTÁRIO) PADRÃO 
FDE 

 
R$ 

116 1 Unid. FREEZER INDUSTRIAL VERTICAL 500L (DESPENSA) PADRÃO FDE  R$ 

117 1 Unid. LAVA-LOUÇAS (COZINHA) PADRÃO FDE  R$ 

118 1 Unid. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 15L (COZINHA) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

119 1 Unid. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L (COZINHA) PADRÃO 
FDE 

 
R$ 

120 1 Unid. 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 4L (LACTÁRIO) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

121 1 Unid. 
BALANÇA DIGITAL DE PRATO COM CAPACIDADE MÍN. 30Kg (COZINHA) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

122 1 Unid. BALANÇA PLATAFORMA 150 Kg (TRIAGEM/ LAVAGEM) PADRÃO FDE 
 

R$ 
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123 1 Unid. BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12L (COZINHA)PADRÃO FDE 
 

R$ 

124 1 Unid. CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W (COZINHA) PADRÃO FDE  R$ 

125 1 Unid. MIXER DE ALIMENTOS 1L (COZINHA) PADRÃO FDE  R$ 

126 1 Unid. CAFETEIRA ELÉTRICA 1000W (SALA PROFESSORES) PADRÃO FDE  R$ 

127 6 Unid. 
PURIFICADOR DE ÁGUA - REFRIGERADO (COPA FUNC., COZINHA, 
LACTÁRIO E SOLÁRIOS) PADRÃO FDE 

 
R$ 

128 1 Unid. 
EXAUSTOR INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES (COZINHA) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

129 1 Unid. LAVADORA DE ROUPAS 11 Kg - LINHA BRANCA PADRÃO FDE  R$ 

130 2 Unid. FERRO ELÉTRICO A SECO PADRÃO FDE  R$ 

131 2 Unid. CARRO COLETOR DE LIXO - CAPACIDADE 120L/50 KgPADRÃO FDE  R$ 

132 9 Unid. 
LIXEIRA DE 50L COM PEDAL (SANIT. INFANTIS/ FRALDÁRIOS/ 
LACTÁRIO/ COZINHA/ TRIAGEM) PADRÃO FDE 

 
R$ 

133 2 Unid. 
CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM FIBRA DE VIDRO 
CAPACIDADE DE 50L (CIRCULAÇÃO BLOCO B/ ACESSO) PADRÃO FDE 

 
R$ 

134 1 Unid. 
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25L (REFEITÓRIO/ PÁTIO COBERTO) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

135 1 Unid. 
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000BTU´S (SALA 
MULTIUSO) PADRÃO FDE 

 
R$ 

136 2 Unid. 
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 10.000BTU´S 
(ADMINISTRAÇÃO / SALA DOS PROFESSORES) PADRÃO FDE 

 
R$ 

137 2 Unid. 
TELEVISOR DE 32" (SALA MULTIUSO / SALA DOS PROFESSORES) 
PADRÃO FDE 

 
R$ 

138 200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 4: Conjunto aluno individual 
classe dimensional 4 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto 
certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da 
portaria 105: 
Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. 
Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina 
composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na 
face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com 
acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em 
perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 
345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem 
prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio 
de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 
com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura 
tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com 
dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo 
em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro 
superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação 
do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são 
parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento 
através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido 
(epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL 
(**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos através 

 

R$ 
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de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à 
da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de 
aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Assento e Encosto em 
polipropileno 100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com 
espessura mínima de 4mm, pigmentado na cor Vermelho (referência 
PANTONE (*) 193 C), acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou 
falhas de injeção com raios que envolvam o tubo. O polímero deve ser virgem 
e os pigmentos isentos de metais pesados (conforme NBR NM 300), com raio 
de 35mm na borda frontal e raio de 15 mm nas laterais. Fixação dos 
componentes (assento / encosto) deve ser feita por intermédio de quatro 
rebites de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de diâmetro e 19 
mm de comprimento para cada componente, fixado nas laterais da cadeira 
para que o usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm 
(ch.16) de espessura de paredes. Acabamento através de pintura 
eletrostática aplicada na forma de pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), 
sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com 
acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. 
Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos com ponteiras e 
sapatas injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da 
estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino expansor, para fixação. 
Todas as partes constituintes metálicas devem ser unidas por processo de 
soldagem MIG ou superior, constituindo uma estrutura única. Todos os 
componentes metálicos devem receber tratamento fosfatizante (ou superior), 
de forma a suportar até 300 horas em câmara de nevoa salina (conforme 
NBR 14006/2008). Cada unidade deve conter selo de conformidade (ativo) 
emitido pelo INMETRO, a ser afixado sob o tampo.  
DIMENSÕES: Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+/-3mm); Profundidade: 462 
mm (+/-3mm); Altura: 35 mm (+/-2mm); Altura tampo até o chão: 640 mm (+/-
10); Cadeira Altura do assento até o chão: 380 mm (+/-10); Assento Largura: 
400mm (+/-2mm); Profundidade: 392 (+/-5mm); Encosto Largura: 397mm (+/-
2mm); Altura: 215 mm (+/-3mm) 
OBSERVAÇÃO:  
A empresa deverá apresentar junto com amostra do produto que deverá 
ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis após encerramento da sessão 
certificado de conformidade com a NBR 14006/2008, Portaria 105 com selo 
Ativo emito por OCP acreditado pelo Inmetro. 

139 200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 5: Conjunto aluno individual 
classe dimensional 5 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto 
certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da 
portaria 105: 
Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em ABS. 
Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em resina 
composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na 
face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com 
acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em 
perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 
345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem 
prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio 
de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 
com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura 
tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com 
dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo 
em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro 
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superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação 
do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são 
parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento 
através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido 
(epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL 
(**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons.  Fechamento dos topos através 
de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à 
da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de 
aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Assento e Encosto em 
polipropileno 100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com 
espessura mínima de 4mm, pigmentado na cor Verde (referência PANTONE 
(*) 3415 C), acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou falhas de 
injeção com raios que envolvam o tubo. O polímero deve ser virgem e os 
pigmentos isentos de metais pesados (conforme NBR NM 300), com raio de 
35mm na borda frontal e raio de 15 mm nas laterais. Fixação dos 
componentes (assento / encosto) deve ser feita por intermédio de quatro 
rebites de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de diâmetro e 19 
mm de comprimento para cada componente, fixado nas laterais da cadeira 
para que o usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm 
(ch.16) de espessura de paredes. Acabamento através de pintura 
eletrostática aplicada na forma de pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), 
sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com 
acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. 
Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos com ponteiras e 
sapatas injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da 
estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino expansor, para fixação. 
Todas as partes constituintes metálicas devem ser unidas por processo de 
soldagem MIG ou superior, constituindo uma estrutura única. Todos os 
componentes metálicos devem receber tratamento fosfatizante (ou superior), 
de forma a suportar até 300 horas em câmara de nevoa salina (conforme 
NBR 14006/2008). Cada unidade deve conter selo de conformidade emitido 
pelo INMETRO, a ser afixado sob o tampo.  
DIMENSÕES: Mesa/Tampo Largura: 677 mm (+/-3mm);Profundidade: 462 
mm (+/-3mm);Altura: 35 mm (+/-2mm); Altura tampo até o chão: 710 mm (+/-
10); Cadeira Altura do assento até o chão: 430 mm (+/-10); Assento Largura: 
400mm (+/-2mm); Profundidade: 392 (+/-5mm); Encosto 
Largura: 397mm (+/-2mm);Altura: 215 mm (+/-3mm). 

140 200 Conj. 

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6: Conjunto aluno individual 
classe dimensional 6 composto por (1) uma mesa e (1) uma cadeira. Produto 
certificado de acordo com ABNT 14006:2008 atendendo aos requisitos da 
portaria 105:Mesa: Mesa individual com estrutura tubular em aço e tampo em 
ABS. Tampo confeccionado por processo de injeção de alta pressão, em 
resina composta de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (material termoplástico de 
engenharia) com superfície superior texturizada e bordos lisos e polidos, e na 
face inferior com buchas para encaixe com 17,50 mm (+/-1mm); com 
acabamento na cor cinza claro. Porta lápis nas laterais direta e esquerda em 
perpendicular ao usuário com formato oblongo posicionado nas arestas com 
345 mm de comprimento, abaixo do nível da superfície de utilização sem 
prejudicar a área de trabalho. Cantos com raio de 30 mm e bordos com raio 
de 20mm. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 
com 503mm x 306 mm (+/-4mm), com acabamento na cor cinza. Estrutura 
tubular em aço SAE 1010/1020, laminado a frio, secção retangular com 
dimensões de 20 x 40 x 1,5mm (ch.16), nas colunas e travessa inferior, tubo 
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em aço carbono oblongo 29x58 mm para travessa porta livros; e requadro 
superior em tubo retangular 40x20mm com 1,50 mm de espessura. Fixação 
do tampo é através do encaixe das buchas que se alojam na estrutura e são 
parafusadas por meio de parafusos próprio para plásticos. Acabamento 
através de pintura eletrostática aplicada na forma de pó polimérico híbrido 
(epóxi/Poliéster), sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização 
orgânica, com acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL 
(**) 7040. Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos através 
de ponteiras em polipropileno copolímero na cor cinza e tonalidade próxima à 
da estrutura. Cadeira: Cadeira individual para aluno com estrutura tubular de 
aço e assento e encosto em polipropileno injetado. Assento e Encosto em 
polipropileno 100% isento de cargas, moldados anatomicamente, com 
espessura mínima de 4mm, pigmentado na cor Azul (referência PANTONE 
(*) 287 C), acabamento liso e brilhante, isento de rebarbas ou falhas de 
injeção com raios que envolvam o tubo. O polímero deve ser virgem e os 
pigmentos isentos de metais pesados (conforme NBR NM 300), com raio de 
35mm na borda frontal e raio de 15 mm nas laterais. Fixação dos 
componentes (assento / encosto) deve ser feita por intermédio de quatro 
rebites de repuxo em alumínio nas dimensões de 4,8mm de diâmetro e 19 
mm de comprimento para cada componente, fixado nas laterais da cadeira 
para que o usuário não tenha contato ao sentar-se. Estrutura tubular com 
costura, aço carbono 1010/1020 com diâmetro 7/8” (22,22mm) e 1,5mm 
(ch.16) de espessura de paredes. Acabamento através de pintura 
eletrostática aplicada na forma de pó polimérico hibrido (epóxi/poliéster), 
sobre a superfície metálica pré-tratada por fosfatização orgânica, com 
acabamento liso e brilhante na cor CINZA – referência RAL (**) 7040. 
Espessura mínima de 40 mícrons. Fechamento dos topos com ponteiras e 
sapatas injetadas em Polipropileno copolímero na cor e tonalidade da 
estrutura cinza, do tipo de encaixe interno e pino expansor, para fixação. 
Todas as partes constituintes metálicas devem ser unidas por processo de 
soldagem MIG ou superior, constituindo uma estrutura única. Todos os 
componentes metálicos devem receber tratamento fosfatizante (ou superior), 
de forma a suportar até 300 horas em câmara de nevoa salina (conforme 
NBR 14006/2008). Cada unidade deve conter selo de conformidade emitido 
pelo INMETRO, a ser afixado sob o tampo. DIMENSÕES: Mesa/Tampo 
Largura: 677 mm (+/-3mm); Profundidade: 462 mm (+/-3mm); Altura: 35 mm 
(+/-2mm); Altura tampo até o chão: 760 mm (+/-10); Cadeira: Altura do 
assento até o chão: 450 mm (+/-10); Assento Largura: 400mm (+/-2mm); 
Profundidade: 430 (+/-5mm); EncostoLargura: 397mm (+/-2mm); Altura: 215 
mm (+/-3mm). 

141 70 Unid. 

Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 
1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 
1980x1200x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, 
constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças 
internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo 
ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior 
resistência. 
Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo 
“Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras 
reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas 
laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do 
armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para 
o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das 
prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria 
cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem 
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é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser 
soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de 
lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel 
por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para 
fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser 
sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e 
a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca 
rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser 
unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. 
Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de 
ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no 
interior do armário. 
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo 
uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e 
fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e 
posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de 
fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a 
intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuos do tipo 
Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por 
processo de aderência eletrostática com acabamento texturizado, com 
camada média de 50 mícrons. A polimerização deve ocorrer em estufas com 
a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos, ou 
mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e 
resistência ao desgaste do acabamento final do produto. 
Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos: 
• Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a 
névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 
500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com 
resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 3359:2009; 
• Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B 
conforme ASTM D 3363:2005; 
• Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as 
especificações da NR17 e NR24; 
• Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao 
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 
8096:1983; 
• Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme Norma JIS-Z 2801:2010; 
• Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização 
dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratório 
 

142 150 Unid. 

Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 
1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 
1980x900x450mm (AxLxP), cor Cinza Cristal e acabamento texturizado, 
constituído de 2 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças 
internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo 
ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior 
resistência.Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do 
tipo “Maçaneta com Fechadura” acompanhando 2 chaves, 4 prateleiras 
reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras nas 
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laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do 
armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para 
o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das 
prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria 
cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem 
é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser 
soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de 
lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel 
por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para 
fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser 
sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e 
a rosca em aço zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca 
rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e 
revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser 
unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única.Em 
conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer sistemas de 
ventilação com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no 
interior do armário.Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis 
a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, 
desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em 
temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que 
garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e 
maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos 
continuos do tipo Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-
poliéster) por processo de aderência eletrostática com acabamento 
texturizado, com camada média de 50 mícrons. A polimerização deve ocorrer 
em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 
minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior 
aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.Para 
garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os 
seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO 
de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;Laudo emitido por 
laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme 
NBR ABNT 8095:1983;Laudo emitido por laboratório de resistência por 
dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM D 
3359:2009;Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo 
de 5B conforme ASTM D 3363:2005;Apresentar laudo por profissional 
habilitado que o móvel atende as especificações da NR17 e NR24;Laudo 
emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo 
emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme 
Norma JIS-Z 2801:2010;Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou 
relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os 
ensaios devem ser realizados por laboratório 

143 40 Unid. 

Roupeiro de 16 portas, 1 superior, 2 no meio do corpo e 1 inferior (cada porta 
com aproximadamente 272x420 mm), dividido em 2 corpos confeccionado 
em chapa de aço SAE-1008/1010 com 0,75mm (#22) de espessura. 
Dimensões aproximadas: 1820 (A) x 1225 (L) x 420 (P) mm. Mecanismo de 
abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças 
internas em cada porta. As dobradiças devem ser formadas por 2 corpos com 
2 e 3 bainhas respectivamente. O posicionamento dos corpos deve ser 
concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e unidos por 1 pino com 4 mm de 
diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças após união deverá ser de 60 
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mm. Sistema de travamento das portas deverá ser individualizado por porta 
do tipo “fechadura com chaves” fabricado em material polimérico.Visando 
maior segurança aos usuários e melhor resistência, as portas devem ser 
embutidas, minimizando presença arestas cortantes e devem possuir reforço 
interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical.Sistema de 
circulação de ar individualizado por porta, atendendo NR 24, cada porta 
deverá conter 2 conjuntos que facilitem a circulação de ar, 1 na parte superior 
e outro na parte inferior.Sistema de identificação individualizado por porta, 
cada porta deverá possuir 1 porta etiqueta estampado no próprio corpo, em 
baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que permita a fixação da 
etiqueta pela parte interna da porta, proporcionando maior segurança contra 
avarias e acidentes. Os pés niveladores deverão ser em polipropileno 
injetado que confere maior resistência e durabilidade mesmo em ambientes 
úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, disposto em 
cada extremidade inferior da base do armário em 1 estabilizador triangular. 
Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras 
estruturais internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este 
estabilizador abrigará 1 porca rebite utilizada para fixar por rosca os pés 
niveladores. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a 
spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe 
e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente 
e posterior aplicação de passivador inorgânico, o que lhe garante camadas 
de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a 
intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve 
ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e 
camada média de 50 mícrons. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida 
(Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer 
em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 
minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo 
maior aderência e resistência ao desgaste. Para garantir todas as 
características solicitadas devem ser apresentados os seguintes 
laudos:Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de 
resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 
8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, 
mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por 
laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;Laudo emitido 
por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H 
conforme ASTM D 3359:2009;Laudo emitido por laboratório de Aderência 
com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo 
por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17 e 
NR24;Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana 
conforme Norma JIS-Z 2801:2010;Apresentar certificação ABNT NBR 
13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para 
este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado 
pelo Inmetro. A Lista com os ensaios a serem feitos se encontra em 
documento abaixo Requisitos dimensionais: Resistência à corrosão de 
componentes metálicos: Requisitos de segurança e usabilidade: Ensaio de 
estabilidade: Estabilidade do móvel vazio. Estabilidade com carga vertical nas 
partes moveis Estabilidade do móvel com aplicação de força horizontal. 
Ensaios de resistência e durabilidade: Devem ser realizados ensaios cíclicos 
que atestem a durabilidade, simulando o uso prático de longa duração. 
Ensaios de carga estática que simulem o funcionamento sob condições mais 
severas que as de uso normal e ensaios de impacto que verifiquem a 
resistência e o funcionamento do móvel sob o efeito rápido de aplicação de 
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carga.  Ensaio de Resistencia da estrutura. Ensaio de resistência dos 
suportes de planos horizontais.Ensaio de deflexão de planos horizontais.  
Ensaio de resistência de plano horizontais à carga concentrada. Ensaio de 
resistência de portas com pivotamento vertical a cargas verticais. Ensaio de 
resistência de portas com pivotamento vertical a cargas horizontais.  Ensaio 
de durabilidade de portas com pivotamento vertical. Ensaio de Carga máxima 
total. 

144 250 Unid. 

Cadeira fixa Interlocutor- espaldar médio, sem braços, L sanfonado com 
assento e encosto internamente moldados em madeira compensada multi-
laminada com tratamento imunizante , com 12 mm de espessura, prensados 
à quente, moldados anatomicamente, com borda frontal do assento 
arredondada e curvatura anatômica no encosto. Espuma injetada em 
poliuretano de alta resistência, densidade média de 45 kg/m³, moldada 
anatomicamente, com bordas arredondadas, com espessura média da 
espuma do assento 470 mm e do encosto 450mm. Contra encosto e contra 
assento com capa de proteção injetado em polipropileno, com bordas 
arredondadas e perfil de PVC. Assento com 470mm de largura e 450mm  de 
profundidade e encosto com 405mm de largura e 360mm de altura. 
Revestimento em tecido tipo crepe 100%poliéster, na cor azul, com 360 
gramas por metro linear. Estrutura fixa em S, na cor preta construída em tubo 
de aço de seção cilíndrica de 1” polegada e 2,25 mm de espessura, protegida 
na sua parte inferior com sapatas deslizantes de nylon injetado. Assento e 
encosto Interligados através de lâmina de aço de 76,2 mm de largura e 5 mm 
de espessura, dobrada e repuxada com nervura central para reforço. Todos 
componentes metálicos recebem tratamento em banho Desengraxante, 
decapagem e fosfatização. Pintura aplicada pelo processo de deposição 
eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 m e polimerização 
em estufa na temperatura de 180º C. Altura da superfície do assento de 
acordo com as normas da ABNT NBR13962/06. A cadeira deve ser fabricada 
de acordo com a norma de ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho, 
comprovado  através de laudo emitido  por Médico do  Trabalho. Ensaios de 
estabilidade e resistência, de acordo com a norma NBR 13962/06 
comprovados através de laudos emitidos por laboratório acreditado pelo 
INMETRO. Etiqueta de tecido padronizada de acordo com INMETRO. 

 

R$ 

145 1000 Unid. 

Cadeira fixa 04 pés, empilhável, sem apoia braços com encosto e assento 
fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio. Possui borda frontal 
arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente 
sanguínea.Assento moldado em compensado multilaminado resinado com 
espessura de 12 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC 
e de alta resistência, com densidade controlada de 33 Kg/m3, e 40 mm de 
espessura.Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com 
espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada; isenta de CFC 
e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 30 mm de 
espessura.Revestido em tecido sintético de poliéster, cor a escolha no 
catalogo fabricante.Pranchetaescamoteável em MDF 18 mm, podendo ser 
montada de ambos os lados de acordo com a necessidade, medindo 36x24 
cm.Partes metálicas confeccionada com Tubos de Aço SAE 1020, quadrado 
20x20mm e espessura da parede de 1,06mm. Todos os componentes são 
unidos por solda do tipo MIG, em gabaritos especiais para controle 
dimensional.Sapata articulada e separadores (evitam o atrito entre as 
estruturas quando empilhadas) em polipropileno copolímero injetado.Possui 
tratamento de superfície com fosfato de zinco.Pintura a pó, do tipo híbrido 
poliéster-epóxi, em preto semifosco liso, com camada de 60 mícrons, onde 
todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200°C.Dimensões 
aproximadas da Cadeira: - Altura do assento : 485 mm - Largura do assento : 

 

R$ 
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430 mm - Profundidade do assento : 405 mm - Altura do encosto : 390 mm - 
Largura do encosto : 370 mm - Largura da cadeira : 480 mm- Profundidade 
total da cadeira : 570 mm, Altura total da cadeira: 920 mm, O licitante 
vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os 
documentos abaixo direcionados a este órgão, Laudo de conformidade 
ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela 
ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel 
timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, contendo 
foto do produto, Documento que comprove pintura isenta de materiais 
pesados, apresentado em papel timbrado do fabricante da tinta, Relatório de 
ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841, Garantia 
expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. 

146 55 Unid. 

Conjunto mesa/cadeira para refeitório infantil - CONJUNTO REFEITÓRIO      
INFANTIL 01 MESA E   8  CADEIRASEMPILHÁVEIS.Especificações 
Técnicas – Mesa confeccionada de forma empilhável, composta por quatro 
pés, em tubos redondos de 1.1/2” (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 
mm (ASTM 16) de  espessura,  ligados dois a dois por segmentos 
transversais de tubular de mesma secção, mantendo o distanciamento dos 
pés, compatível com as  dimensões do tampo. Todos os componentes 
metálicos são unidos por processo de soldagem MIG/MAG e tratados contra 
oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de 
fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida 
(epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas 
de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno 
copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semi-
circular.TAMPO: Conformado por usinagem de forma retangular, 
confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado 
melamínico de alta pressão na face superior, na cor ovo. Bordos 
arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. 
Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para 
substratos de madeira. DIMENSÕES: Alturas da mesa : 600mm. Tampo: 
1800 x 800 mm.CADEIRAS - Estrutura tipo monobloco de desenho 
empilhável, construída em tubo redondo com 7/8” (22,22 mm) de diâmetro, 
com parede de 1,5 mm (ASTM 16) de espessura, conformados a frio e unidos 
por processo de soldagem MIG/MAG. Pés em dois “U” invertidos, montados 
em forma de cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de 
apoio, e base para fixação de assento e encosto. ASSENTO E ENCOSTO: 
Peça única moldada em termoplástico por processo de injeção, possuindo 
conformação coerente com a anatomia humana, dotada de abas laterais em 
seu contorno arredondadas, que representam reforço extra contra distorções 
sob esforço, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo de 
alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 9 
mm de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro interno, reforçadas por nervuras 
laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro) parafusos específicos  para 
termoplásticos, do tipo auto–rosqueável, com cabeça que se aloja em 
específicas cavidades, impossibilitando a existência de arestas, ou farpas 
que possam gerar risco ao usuário. Espessura média de 3,8 mm em toda a 
peça. Dimensões de 320 mm na largura, 320 mm de profundidade e 295 mm 
de altura do encosto. Medida das extremidades do encosto ao assento de   
480   mm.DIMENSÕES   ACABADAS:ALTURA   DO   ASSENTO: 320 
mm,LARGURA TOTAL: 400 mm,ALTURA TOTAL: 630 mm.Componentes 
plásticos nas cores azul claro, rosa claro, verde claro azul bic, vermelho, 
amarelo escuro.Toda estrutura metálica devera receber proteção contra 
corrosão oferecida por sistema ecologicamente amigável de fosfatização 
acida, sem ocorrência de nevoa ou descartes de poluentes, acabamento das 

 

R$ 
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superfícies metálicas através de eletro deposição de pigmentos de resina 
hibrida (epóxi/poliéster) e posterior polimerização em estufa a 220ºC por 10 
minutos, garantidos resistência X0/Y0 ao revestimento. Estrutura na cor 
aluminox. 

147 22 Unid. 
Fogão 06 bocas industrial -Padrão FDE (FO-04) 

 
R$ 

148 20 Unid. 

Refrigerador industrial vertical de 2 portas, monofásico 220V, compressor de 
1/3 hp, sistema de transmissão 
térmica convectiva de ar forçado através de evaporadores e condensadores, 
e eliminação automática da água de degelo (sistema “frost-free”), dotado de 4 
prateleiras ajustáveis. Capacidade útil mínima de 540 litros. O equipamento 
deve possuir certificação INMETRO, conforme estabelecido nas portarias nº 
371, de 29 de dezembro de 2009 e nº 328, de 08 de agosto de 
2011.PADRÃO FDE (RF-03) 

 

R$ 

149 250 Unid. 

Longarina 3 lugares polipropileno - Longarina com assento e encosto 
independentes em polipropileno; estrutura em aço com  pintura  eletrostática 
com 3 lugares. Medidas Aproximadas: 780 x 1800 x 590 mm, pés  reguláveis, 
na cor á escolher no catálogo do fabricante.O vencedor deverá apresentar  - 
Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de 
ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. 
 - Certificado de pintura isenta de materiais pesados. 
 - Relatório de ensaio em nevoa salina ASTM B 117 NBR 8094, NBR 5841. 
 - Garantia de 06 anos contra defeitos de fabricação 

 

R$ 

150 39 Unid. 

TV mínima de 47" - Resolução FullHD (1920 x 1080 linhas), conversor digital 
integrado, contraste dinâmico 5.000.000:1, brilho 360 cd/m2, dimensões 
mínimas: 1089,0 x 655,0 x 35,5 mm e peso de 15,6 kg. Consumo máximo de 
energia 120 watts; potência total de áudio: 20 watts RMS; entradas HDMI (3), 
USB, Áudio/Vídeo, Vídeo componente, Ethernet, Bivolt. 

 

R$ 

151 280 Unid. 

Ventilador de parede - Ventilador de parede medindo 60 cm de diâmetro na 
cor preta de grade deaço fechamento especial - hélice com 3 pás plásticas, 
diâmetro de 50 cm a 55 cm - chave de controle de velocidade - deslizante, 
oscilante com três velocidade - base de fixação em aço carbono -
Bivolt.modelo (PRÓINFÂNCIA) 

 

R$ 

 
 

DECLARAÇÕES 
 

1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 
respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital. 
3 - Declaro que o preço acima indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 
apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 
frete e lucro. 
 

Nome do Representante:  

Identidade nº: CPF nº: 

Local e Data: 

Assinatura: 
 

(Carimbo do CNPJ) ou no verso   
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 
PARA OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 
 

ANEXO III – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE 
FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO 

 
DECLARAÇÃO 

 
A empresa ______________________________ inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ____________________________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade RG nº __________________________________ e do CPF nº _______________________, 

DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da 

proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que 

até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não 

subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório. 

 
 
 
 

_________________, _____ de ___________de 2017. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
 

(representante legal) 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017 

REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO Nº 5090/2017  

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 

OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  
OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  

 
ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ______/______  
 
PROCESSO Nº ________/______ 
Aos _____ dias do mês de_____ de _____, na sede da Secretaria de ____________ do Município de Capão Bonito, 
situada à Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, representada neste ato por seu Prefeito Municipal, Marco Antônio 
Citadini, brasileiro, casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade (RG) n° 13.599.551 SSP/SP e inscrito no 
CPF sob o nº 072.114.408-05, residente e domiciliado nesta cidade de Capão Bonito, doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado ______________________, representado neste ato por 
_______________________________, portador da carteira de identidade nº ___________, CPF nº 
__________________, conforme consta no ________________ (indicar o ato que o qualifica como representante 
legal), firmam o presente termo de contrato de acordo com o que determinam a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Federal 3.931/2001; e subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, conforme decisão exarada no processo administrativo nº _____ e HOMOLOGADA, às fls. 
_______, publicada no Diário Oficial do Estado, edição de ___________ (fls. _____/_____), referente ao Pregão 
Presencial nº064/2017, consoante as seguintes cláusulas e condições: 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA 1ª. Escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de diversos 
móveis e eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
deste Município, atendendo as especificações do Anexo I, do Edital do Pregão Presencial nº 064/2017, como segue: 
 

Item Descrição Quant. Und Marca Valor Unitário R$ 

Xxx Xxxxxxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xx,xx 

 
 
DA OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO 
 
Cláusula 2ª. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços e dos preços registrados, na Ata de 
Registro de Preços, a CONTRATADA estará obrigada a atender à CONTRATANTE, sempre que a Contratante lhe 
exigir, na quantidade pretendida e dentro das especificações referidas na Ordem de Fornecimento, objeto do 
presente, conforme Ata de Registro de Preços. 
 
Cláusula 3ª. A CONTRATANTE não estará obrigada a fixar com a CONTRATADA uma quantidade mínima do objeto 
da presente Ata de Registro de Preços, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade, do momento e da 
forma de execução, desde que respeitado o disposto nas cláusulas antecedentes. 
 
Cláusula 4ª. A CONTRATANTE poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros fornecedores para a 
execução dos serviços, objeto da presente Ata de Registro de Preços, vedada, todavia, qualquer contratação dos 
serviços, por preços iguais ou superiores aos que poderiam ser obtidos da CONTRATADA pela execução do presente 
contrato. 
 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
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Cláusula 5ª. Sempre que necessitar, ao longo de todo o período de validade da presente Ata de Registro de Preços, 
a CONTRATANTE emitirá à CONTRATADA a respectiva Ordem de Fornecimento para a realização dos serviços, por 
ela, no momento pretendido. 
 
Cláusula 6ª. A Ordem de Fornecimento, que será considerada como um contrato de fornecimento, acessório à 
presente Ata de Registro de Preços, estipulará: 
 
a) a quantidade, o prazo e a forma de execução das entregas a serem realizados pela CONTRATADA no momento, 
respeitado o disposto nas cláusulas terceira e quarta desta Ata de Registro de Preços; 
 
b) a data e horário da execução das entregas, após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 
 
c) O prazo de entrega constante na Ordem de Fornecimento deverá ser de no máximo 15 (quinze) dias corridos, de 
acordo com item 12.1.2 do Edital do Pregão Presencial nº 064/2017. 
 
Cláusula 7ª. Respeitados os limites estabelecidos nas cláusulas terceira e quarta da presente Ata de Registro de 
Preços, será facultado à CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para assinar tantas ordens de fornecimento 
para execução das entregas, quanto forem necessárias para o atendimento de suas necessidades. 
 
Cláusula 8ª. O não atendimento injustificado da CONTRATADA, no prazo assinalado na cláusula quinta para 
recebimento da Ordem de Fornecimento será considerado como fato qualificador da inexecução total do objeto 
constante da respectiva Ordem de Fornecimento, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente 
compromisso de execução.  
 
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Cláusula 9ª.  Os preços dos produtos, são aqueles constantes da respectiva Ata de Registro de Preços já assinada 
pela Contratada que faz parte integrante deste instrumento. 
 
Cláusula 10ª. Nos preços referidos na cláusula antecedente já se encontram incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, como transportes, encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros. 
 
Cláusula 11ª. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos 
devidos. 
 
Cláusula 12ª. A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não 
previstos na presente Ata de Registro de Preços, independentemente da causa que tenha determinado a omissão. 
 
Cláusula 13ª. O pagamento da CONTRATADA pela CONTRATANTE, de acordo com o estipulado na cláusula nona, 
será devido a cada produto devidamente entrega, desde que tenha sido este regularmente formalizado pelo termo 
referido nas cláusulas sexta, sétima e oitava desta Ata de Registro de Preços. 
 
Cláusula 14ª. O pagamento do preço devido para a realização dos serviços será efetuado diretamente à 
CONTRATADA mediante a apresentação dos documentos pertinentes ao Setor Requisitante da CONTRATANTE, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos itens devidamente realizados, com a respectiva nota 
fiscal/fatura que será acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela Secretaria Municipal 
requisitante ou por servidor(es) designado(s) pela CONTRATANTE. 
 
DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
Cláusula 15ª. Os valores propostos para os produtos a serem entregues, objeto do presente certame licitatório, não 
serão objeto de atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária, ou mesmo de 
reajuste de qualquer natureza, em atendimento ao disposto na legislação federal em vigor. 
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Cláusula 16ª. O disposto na cláusula anterior não impedirá que, ao longo da execução da presente Ata de Registro 
de Preços, sempre que não for declarado como adequado o preço registrado, possa vir a CONTRATADA a concordar 
com a redução do seu valor. 
 
DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Cláusula 17ª. O valor máximo estimado para a presente Ata de Registro de Preços é de R$ ________ 
(____________). 
 
a) A dotação orçamentária que dará suporte às despesas da ata de registro de preços será aquela devidamente 
informada no ato da solicitação da Secretaria requisitante oriunda do orçamento da Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito. 
 
DA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) 
 
Cláusula 18ª. Aperfeiçoada a autorização de realização das entregas, na forma prevista na cláusula sexta desta Ata 
de Registro de Preços, estará a CONTRATADA obrigada a realização dos mesmos, no prazo e na(s) quantidade(s) 
prevista(s). 
 
Cláusula 19ª. Não será admitida a realização de entregas pela CONTRATADA, nem o seu recebimento, sem que 
previamente tenha sido aperfeiçoado na respectiva Ordem de Fornecimento. 
 
Cláusula 20ª. As entregas, objeto da presente Ata de Registro de Preços deverão ser realizados pela CONTRATADA, 
nos termos e prazos constantes da Ordem de Fornecimento. 
 
DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 
 

Cláusula 21ª. O objeto licitado será recebido e conferido pelo Secretário Municipal da pasta ora requisitante, ou por 

servidor(es) por ele designado(s), sendo que as entregas efetuadas em desacordo com as especificações, contendo 

vícios, defeitos, incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão, podendo insurgir a 

Contratada nas penalidades previstas neste instrumento convocatório. 

 

Cláusula 22ª. O custo com as inspeções, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas técnicas 
existentes, indispensáveis para a comprovação da boa execução da Ata de Registro de Preços correrão por conta da 
CONTRATADA. 
 
Cláusula 23ª. Constando a execução de entregas em desacordo com as especificações e condições detalhadas no 
Edital de Pregão ou com o disposto na presente Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA poderá substituí-lo, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder, sob pena de configuração da inexecução 
das obrigações assumidas no presente ajuste. 
 
Cláusula 24ª. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula antecedente sem que a CONTRATADA tenha efetuado a 
substituição dos serviços, serão tomadas as providências para a aplicação das penalidades cabíveis.  
 
Cláusula 25ª. A Secretaria Municipal que vier requisitar os produtos, obrigatoriamente, no ato do recebimento dos 
mesmos, deverá verificar se estes são condizentes com as necessidades e especificações, conforme proposta da 
Contratada. 
 
Cláusula 26ª. O objeto desta licitação será prestado sob o regime de execução parcelada, ficando condicionado à 

solicitação efetuada pela Municipalidade, através da Secretaria requisitante. 

 

Cláusula 27ª. O objeto, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou 

diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão, sem qualquer ônus adicional. 
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DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Cláusula 28ª. A presente Ata de Registro de Preços terá a duração de 12 (doze) meses, sendo vedada a 
possibilidade da sua prorrogação. 
 
DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Cláusula 29ª. Serão considerados como direitos da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, na presente Ata de 
Registro de Preços, além de outros decorrentes da legislação em vigor: 
 
a) o direito de definir a forma de execução desejada, para cada entrega prevista em cada autorização de fornecimento 
firmado pelas partes contratantes; 
 
b) o direito de rescindir administrativamente a Ata de Registro de Preços sempre que o preço registrado for superior 
ao praticado no mercado; 
 
Cláusula 30ª. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução da presente Ata de Registro de Preços, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de Pregão que lhe é pertinente. 
 
DOS DIREITOS DA CONTRATADA 
 
Cláusula 31ª. São direitos da CONTRATADA na presente Ata de Registro de Preços, além de outros decorrentes da 
legislação em vigor: 
 
a) o direito de realizar a execução das entregas, objeto da Ata de Registro de Preços, desde que não obtenha a 
Prefeitura Municipal de Capão Bonito, por meio de procedimento licitatório específico ou de contratação direta, 
melhores condições de preço; 
 
b) o direito de receber no prazo devido o pagamento pelas entregas devidamente efetuadas, no valor constante da 
ata de registro de preços. 
 
c) o direito de solicitar a rescisão da presente Ata de Registro de Preços nos casos em que houver atraso no 
pagamento das entregas realizadas, respeitado o disposto no artigo 78, XV, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com suas alterações posteriores. 
 
d) o direito de solicitar a rescisão da presente Ata de Registro de Preços nos casos em que, comprovadamente, 
demonstrar a impossibilidade de cumprir com o pactuado por razões alheias à sua vontade, nos termos da Lei Federal 
de Licitações e Contratos. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Cláusula 32ª. Recusa injustificada do adjudicatório em assinar a Ata de Registro de Preços, ou aceitar Ordem de 
Fornecimento, dentro do período estipulado, caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
se às penalidades estabelecidas na cláusula 35. 
 
Cláusula 33ª. Pelo atraso injustificado na realização das entregas, segundo o definido na Ordem de Fornecimento, 
expedido pela CONTRATANTE, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no Caput do Artigo 86 da Lei 
Federal de Licitações e Contratos, na seguinte conformidade:  
 
a) Multa diária de 0,5% até o 5º (quinto) dia e de 1,0% a partir do 6º (sexto) dia, do valor do item, em atraso, da 
Ordem de Fornecimento, por atraso injustificado na realização das entregas. 
 
Cláusula 34ª. A multa a que alude a cláusula anterior não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as outras sanções previstas no Edital e na Lei. 
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Cláusula 35ª. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa e observada a cláusula 38, letra “a”, desta Ata de Registro de Preços, aplicar as seguintes penalidades: 
 
a) Advertência; 
 
b) multa correspondente a até 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela do objeto ainda não cumprida, sendo 
que tal percentual será fixado pela Municipalidade sempre de forma proporcional à gravidade da falta cometida; 
 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor das entregas não executadas e que tenham-lhe sido requisitadas. 
 
d) Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Capão Bonito por período a ser definido 
na oportunidade de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitando o limite legal de 24 (vinte e quatro) 
meses. 
 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos 

e o descredenciamento no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, pelo mesmo prazo, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a penalizou, caso a licitante: 

 

1) não celebrar o contrato quanto convocado dentro do prazo da validade da sua proposta; 

 

2) deixar de apresentar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

 

3) ensejar o retardamento da execução do objeto contratado; 

 

4) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

 

5) comportar-se de modo inidôneo; 

 

6) fizer declaração falsa; 

 

7) cometer fraude fiscal; 

 

8) falhar ou fraudar na execução do contrato. 

 
Cláusula 36ª. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de advertência, multa ou 
impedimento de contratar com o Estado e Municípios e de 10 (dez) dias na hipótese de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
Cláusula 37ª. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações, que poderão ser cumulativas, serão 
regidas pelo artigo 87, conforme aplicável, da lei 8666/93 com suas posteriores alterações. 
a) As sanções previstas na cláusula 35 letras “a”, “d” e “e” desta Ata de Registro de Preços poderão ser aplicadas 
juntamente com a da cláusula 35, letra “b” e “c,” facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
Cláusula 38ª. Sem prejuízo das sanções estabelecidas na cláusula 35 as multas aplicadas à CONTRATADA deverão 
ser descontadas do primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros, pela 
diferença, se houver ou deverão ser pagas no prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis da data da sua cominação, 
mediante guia de recolhimento oficial, descontado os valores de faturas pendentes. 
 
Cláusula 39ª. As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório e consequentemente o 
pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar à Municipalidade;  
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Cláusula 40ª. Não sendo pagas as multas no prazo previsto na cláusula anterior, haverá a incidência de juros de 
mora, nos termos estabelecidos no artigo 406 da Lei 10.406/02 -Código Civil. 
a. As multas, a critério da Municipalidade, poderão ser cobradas cumulativamente, em uma ou mais das seguintes 
formas: 
a.1.recolhidas aos cofres da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, no prazo de 3 (três) dias úteis da data de sua 
aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será encaminhada à empresa; 
a.2.descontadas do pagamento devido à empresa; 
a.3.cobradas judicialmente. 
 
DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Cláusula 41ª. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida por ato administrativo unilateral da 
CONTRATANTE: 
 
a) quando a CONTRATADA não vier a cumprir, ou vier a cumprir irregularmente as obrigações decorrentes da 
presente Ata de Registro de Preços ou de quaisquer das Ordens de Fornecimento aperfeiçoados pelas partes 
contratantes;  
b) quando houver o descumprimento pela CONTRATADA do prazo previsto na Ordem de Fornecimento para a 
realização dos mesmos, ou não vier este a proceder a realização destes, dentro das condições pactuadas na 
presente Ata de Registro de Preços ou nos prazos fixados; 
c) quando os preços registrados forem superiores aos praticados no mercado; 
d) em quaisquer outras hipóteses admitidas em lei.  
 
Cláusula 42ª. A rescisão administrativa da presente Ata de Registro de Preços por ato unilateral da CONTRATANTE 
obedecerá ao disposto no artigo 78, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores. 
 
DO REGIME JURÍDICO E DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Cláusula 43ª. A presente Ata de Registro de Preços e as Ordens de Fornecimento, que com base nela forem 
aperfeiçoados pelas partes contratantes serão regidos pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
Cláusula 44ª. Para efeitos obrigacionais tanto o Pregão Presencial nº064/2017, quanto a(s) proposta(s) da(s) 
licitante(s) vencedora(s) integram a presente Ata de Registro de Preços, devendo seus termos e condições serem 
considerados como partes integrantes do presente instrumento contratual.  
 
Cláusula 45ª. Em conformidade com o Decreto Municipal nº 039/2005, de 12 de julho de 2005, a realização dos 
fornecimento, para todos os fins de direito serão tratadas como contratações autônomas e independentes. 
 

Cláusula 46ª. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que juridicamente 
exigido ou cabível, face de eventuais alterações na legislação Federal que regulamenta a matéria, especialmente no 
que se refere à questão de eventual reajuste.  
 

Cláusula 47ª. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio-econômico financeiro, desde que se comprove que foi 

afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos seus encargos 

econômicos e lucros normais do empreendimento. 

1. O pedido deverá ser protocolado, junto ao Setor de Protocolo da Municipalidade, para viabilizar a análise pelo setor 
técnico competente, o pedido deverá ser instruído com documentação comprobatória da solicitação, que demonstre 
claramente a variação verificada entre a situação original e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos; 
2. Uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva aplicação do novo valor solicitado - o qual retroagirá 
à data do desequilíbrio - deverá haver formalização mediante assinatura de termo bilateral de aditamento; 
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3. O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se tratando de mero reajuste nem tampouco de 

aplicação do preço praticado no mercado. 

Cláusula 48ª. A Contratada obrigar-se-á a oferecer os serviços dentro de todos os ditames estipulados nesta Ata de 
Registro de Preços, respeitando todas as exigências e normas legais. 

 
Cláusula 49ª. Para todas as questões pertinentes a presente Ata de Registro de Preços, o foro será o da Comarca do 
Município de Capão Bonito, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Cláusula 50ª. O gestor do contrato será o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, 
deste Município até o final de sua vigência. 
 
Cláusula 51ª. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Pregão Presencial nº 064/2017, regendo-se 
pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, e do Decreto Municipal nº 
039/2005, de 12 de julho de 2005, às quais também se sujeitam as partes que o celebram. 
Lido e achado conforme, assinam este instrumento, as partes e testemunhas. 
 

 
 
 
CONTRATANTE: 

 Capão Bonito, ___ de _______________ de 2017. 
 
 
 
CONTRATADA: 

   
   
   
MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO 
MARCO ANTONIO CITADINI 
PREFEITO 

 Empresa: _________________________________ 
Repres: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
1._______________________________________RG:_______________________________ 
 
 
 
2._______________________________________RG:_______________________________ 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 
OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OS ITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO / CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 

PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA" 
 
 
 
 
OUTORGANTE: __________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº ____________________, com sede na Rua ________________________________________, nº _________, 
bairro ________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
_____________________________, neste ato representada pelo(a) _________________________________ 
(sócio/diretor), Sr. (a) _______________________________________, ________________ (nacionalidade), 
____________________ (estado civil), ___________________ (profissão), portador(a) do RG nº 
___________________ e do CPF nº ___________________, residente e domiciliado na Rua 
_______________________________________, nº _______, na cidade de _____________________, Estado de 
_______________________,  
 
OUTORGADO: Sr. (a) _________________________, __________________ (nacionalidade), __________________ 
(estado civil), _______________ (profissão), portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº 
_____________________, residente e domiciliado na Rua ______________________, nº _____, bairro 
___________________, na cidade de ___________________, Estado de _________________;  
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representar a empresa no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 064/2017, da Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 
declarações, vistar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e 
praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 

____________________, _____  de_________________de___________ 
 
 
 

____________________________________ 
Outorgante 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 

REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO Nº 5090/2017  

 
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 

OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  
OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  

 
 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º  
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

______________________,_____________________________________ inscrito no CNPJ n° 

_____________________________, 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 no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

 
_____________________________ 

(data) 
 
 
 

________________________________________ 
(representante legal) 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA 
OS ITENS 1 AO 140 E NÃO DIFERENCIADA PARA  

OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  
 
 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS HABILITATÓRIOS 
 

 
 

DECLARAÇÃO (MODELO) 
 

 
A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

_________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). __________________________, 

CPF nº ________________________, RG nº _____________, DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo 

plenamente os requisitos de habilitação conforme os documentos integrantes do envelope nº 02 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do Edital de Pregão Presencial nº 064/2017. 

 
 

Local/data: 
 
 
 
 
 
 

Nome: 
Cargo/função: 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 064/2017 
REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº 5090/2017  
LICITAÇÃO DIFERENCIADA –  MODO EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP PARA OS 

ITENS 1 AO 140  E NÃO DIFERENCIADA PARA  
OSITENS 141 AO 151 DO ANEXO I .  

 
ANEXO VIII – FORMULÁRIO DE DADOS CADASTRAIS (CREDENCIAMENTO) 

 

I) Dados da Empresa: 

Razão Social: 

 CNPJ/MF: 

 
Insc. Estadual: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro 

 
Complemento: 

 Cidade 

 
Estado:  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
II) Dados do representante legal participante da sessão de licitação: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Cargo/função: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
III) Dados do representante legal que assinará o contrato ou a Ata de Registro de Preços: 

Nome: 

 RG 

 
CPF: 

 

Cargo/função: 

 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 
 
IV) Endereço e contato para envio do contrato para assinatura: 

Nome/Setor responsável 
 Endereço: 

 
Número: 

 Bairro: 

 
Complemento 

 Cidade: 

 
Estado  CEP: 

 Telefone 1: 

 
Telefone 2:  e-mail: 

 

 V) Dados bancário para pagamento: 

Banco: 
 

Agência: 
 

Tipo de Conta:  nº conta:  

 VI)Quadro Societário: 

Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

 Nome 
 

CPF: 
 Nome 

 
CPF: 

  
_______________, _____ de _________________ de 2017 

 
.__________________________________________Nome:Cargo/função: 


