
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HoRIzONTE 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.01.09.1-PE 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.° 
8.666 DE 21/06193 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883/94 DE 08.06.94 E LEI 9.648/98 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI 123/2006, LEI 147/2014 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N° 070 DE 31.12,14, DECRETO MUNICIPAL N° 012 DE 
03.01.11 ALTERADO PELO DECRETO N° 058 DE 30.12.15, LEI N° 12.846/2013, DECRETO 
MUNICIPAL N°21 DE 01.06.18 E DECRETO MUNICIPAL N°48 DE 28.12.18. 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA Às MICROEMPRESAS - ME E EMBPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO IDO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. 

Para o cumprimento do disposto no art. 48 da Lei Complementar 123/2006, a administração pública: 

fl 	1 - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até ES 80.000,00 (oitenta mil reais); 
(Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

1. OBJETO: Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados para equipar o Centro de Educação 
Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201600436 celebrado 
entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - ENDE e a Prefeitura Municipal de 
Horizonte/CE. 

2- JUSTIFICATIVA: A escola é um dos meios pelos quais a criança realiza suas experiencias, planejar 
esse ambiente para torná-lo educativo depende da qualidade das relações com o mundo material (objetos e 
mobiliário) e imaterial (concepções) possibilitando ã criança um tempo e um espaço para construir e 
realizar seus objetivos. A dimensão do mobiliário é considerada importante para a segurança, a saúde e o 
bem-estar das crianças e das pessoas que as atendem no ambiente es Polar. A administração no intuito de 
atender bem e de ofertar uma boa qualidade de Ensino Infantil para as crianças da comunidade Cajueiro da 
Malhada faz aquisição de Equipamentos e Mobiliários. 

3- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS: 

]cem, 1 U.ld. V. U.k. V. 
Armário roupelro-(AMI) 
Dnao: 

Roupeiro em aço na cor cristal, conftccionados em chapa de aço 'fl (OjSrnm), constituído por 
16 portas. As porta devem possuir venezianas pala arejamento e possuir piLão para cadeado; Não 
serão aceitas ondulações. ressaltos, ret'a*as ou smperfeiçõe, no acabamento dos roupcu; 

• Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta espedaJ na cor 
platina com Secagem rm estufa. 

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para 
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superficie do produto 
ccci 50 micra & espessura & unta, no rnlnimo. Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura & 135'. pés removlveis com sapatas plásticas niveladoras 0318. 
Dimensões: 

1. Altura. 1945 mm CoM. 4 
- Largura 1230 mm 

Profundidade 400 mm 
RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação é indispensável seguir projeto execubvo, detalhamentos e especificações técnicas. 
Todas as panes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura 
única, devendo receber tratamento annkrruginoso 

Eliminar rebarbas, lepingos de solda, esmerilhar junlas e arredondar catitas agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos 
- Deve lei rejeitado. lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 
- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante,_  desde _que configure _melhoria_de qualidade _eni_relação às especificações originais.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Braaco, a' 3100-Centro- CEP: 62.81640 
Hotisoote- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



n 

'fio'c PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

Valor Total do Late l 

LOTE 2  

Irem Eapeciá%caç*o Uuid. 1 	Qut. V. Unis. 1 V. lbS 

Armário para Primeiros Socorros - (AM3) 
Descrição: 

Armário suspenso, com duas poetas pari guarda de medicamentos com armação em cantoneira 
3/4 a 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 
imperfrições no acabamento; 

Deverão ser tratados contra oxidação com fos6to de zinco e pintados com tinta especial com 
•d 

secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente As 
poitas devem possuir pilão para cadeado. 
Dimensões: 

Altura: 1 50c 
Largura 80cm 
Profundidade: 35cm  

Valor Total do Lote 2  

LOTE 3  
Unid. Qual. V. USS. V. Total 

Armário roupeiro - (AMZ) 
Descrição: 

Roupeiro em aço na cor cristal, cunfrcaona&n em chapa de aço '22" (0. lSmm). constituído por 
12 portas. As podas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pilão para cadeado Não 
será aceito ondulações, reskos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. 

Devem ser tratada cantil oxidação com fos6to de zinco e pfldos com tinta especial na cor 
platina com secagem em estufu 

Após o processo acima desato o produto deve seguir para unia esluft de alta teropaawra para -, 

receber a pintura pelo processo eleo-ostãuco de pintura a pó. consolidando a supa&Ie do produto 
com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Possuir dobradias internas para evita, 
arrombamentos com abertura de 135, pés remosiveis com sapatas plásticas niveladoras 0318' 
Dimensões: 
Altura 1945 mm Un'td. 4 
Largura 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

RECOMENDAÇÕES: 
Para fabncaçao é indispensável seguir prceto executivo. deralharnenios e cspcuficaçócs ttaicas. 

- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiftrruginoso. 
- Eliminar rebarbas. respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar canto. agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defritos de fabricação de dois anos. 
- Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconfu,niidadcs ou defeitos de (abricaçio. 1 
- Poderão ser aprovadas variações nu especificações, para adequação aos padrões de cada 1 	- 
tabriante, desde que coeflgure melhoria de qualidade em relaçao is   

Valor Toraido Lote 3  

LOTE 4 
Item Especificação 	 -- Uqjd. Qual. V. UuIt. V. 'TOtal 

Armário Alto em Aço - (AM4) 
Descrição. 

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo cm chapa 24, com 02 portas de abrir 
com reforços internos tipo 6tnega e puzadc'res estampados nas portas no sentido vertical, em 
acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo rr 	'.. cremalheira. com  fechadura cilindrica e pintura eletrostática a pó. til  4 

Dimensões: 
Altura 198cm 
largura :ÇOan 
Pro&ndidade:4Oan  

Valor Total do Lote 4  

Arquivo de Aço - (AQI) 
Descrição: 

Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0.46mm) na cor platina, com quatro gavetas e 
travamento único. frchamcnto através de tambor cilundrico. com  gavetas corrediças rtguLávs Uaid. 
distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento 
metálico em o -ilha telescÓpicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta 
etiquetas também embutido éde75x40mm. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Ar. Presidente Cutelo Brsnco,u 5100- Centro- CEP; 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Deve ser ratado contra oxidação com Institue de ataco e pintada com unta especial com secagem 
em estufa: 

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para 
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó. consolidando a superficie do produto 
com 50 micra de espessura de unta, no mioimo. 

Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. 
Capacidade. 35kg por gaveta. 

Dimensões: 
Altura:105cm 
Largua:41cm 
Profundidade'. 71em 

RECOMENDAÇÕES: 
- Pau fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especifiações técnicas. 
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meto de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. 
_ Eliminar rebarbas, respingos de solda. esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos 

Todas as unidades deverão obter o Selo identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
- Serão rejeitados, leses que apresentarem desoonformidades ou defeitos de fabricação. 
- Poderão ser aprovadas variações nas eapecifiaçdes, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação Is especflkaçøes  

Valor Total do Lote S 

LOTE 6 
Item Especificação UnW. t. V. Uuk. V. Total 

Conjunto Coletivo Tamanho 01 - (CJC-01) • Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras 
para crianças de 1 a 4 anos. 
Meu 
Desm fio: 

Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1.16m. com  tampo em MDP ou MUF, 
revestido na fase superior em laminado melaminico e na face inferior laminado melaminieo de 
baixa pressão Estrutura tubular de aço 
Dimensões: 

Altura da mesa: 46 ara 
Tampo da mesa quadrada pua 04 lugares: 80 cos x 80 cm 

Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 tom, revestido na face superior em laminado 

m isente cri de alta pressão, 0,8mm de espessura. acabamento texturizado. na  cor CINZA, cantos 
arredondados (confomrc projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamiaieo de baixa 
pressão - BP, na cor BRANCA. 
1 Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto dc polinivinila) com "prime'. 
acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo'Hot Mettmg' 
. Estrutura da meu compostas de: pés confeccionados em cubo de aço carbono, laminado a frio. 
com costura, secção circulas de 0 = 38 tom (1 1 '2"), cm chapa 16 (1.5 rara); travessas em tubo de 
aço carbono. tamisado a frio, com costura, secção retangular dc 20 x 40 tom, em chapa 16 (1.5 
mos); anel central conkodanado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção circular de 0 = 76,2mm (3"). com espessura de 3mm e h = 40mm;  
- Ponteiras e sapatas em polipeopileno copolimero virgem e sem cugar, injetadas na cor 	

Coa) 16 LARANJA, fixadas à escoriara através de encaixe. Dimensões, dcsign e acabamento conforme 
projeto; 

Pintura dos elementos metatll0os em tinta em pó hihndr Ipoxt 	Poliéster, cictrosi,it¢a, brilhante, 
polimerizada em estufa, espesmn mínima de 40 mlaomeuos na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo. detalhamentos e especifcações técnicas. 
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda. configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoao. 
- Eliminas rebasbu, respingos de solda, esmadhar juntas e arredondar cantos agudos 
- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabri• cante 
e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
- Serão rejeitados, Ienes que apresentarem desconfonnidada ou detritos de fabricação. 
- Poderão ser aprovadas variações nas especifiaeões, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação Is especificaçdes originais 
Cadeiras 
Descrição: 

Cadeira com assento e encosto revestido em polipropdeno copolimero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomiamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em cubo de aço 
carbono laminado a frio pintado na cor CINZA 
Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm 
Assento da cadeira' 26 fm x 34 em 
Encosto da adeua 1 S S em x 35 cen 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, o• 5100 - Centro • CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (95) 3336.1434 
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RazanerIsflcas: 
Assento e encosto em polipropdeno copoiflnezo virgem e sem cargas, injetados, moldados 

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico 
moldado a quente, contendo no minimo cinco Iãminas internas, com espessura máxima de 1.5 mm 
cada, oriundas; de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração 
por fungos ou insetos. Dimensões e desugn conforme projeto. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento lia face superior de 
laminado melaminico de alta pressão. 0.6 mm a 0.1mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da 
espécie Eucalyptus grande, com acabamento em selador, seguido de verniz poliureiano, inclusive 
nos bordos Espessura acabada do assento mínima 7.2 mmc máxima de 9,1 mm 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 
laminado melamlnico de alta pressão, 0.6 mm a O,Smm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor LARANJA Bordos em selados seguido de verniz poburetano. Espessura acabada do encosto 
mlnima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, coa costura, diimetro de 20,7mm. em chapa 
14 (1,9mm); 

Ponteiras e sapatas, em polipropilono copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
LARANJA (ver referénoas). fixadas à estrutura através de encaixe e - expansor. Dimensões e 
design conforme preto. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida Epôxi/Poli*ster, eletrostática, brilhante, 
pohmerizada em estufa. espessws ~ 40 micromen. na  cor CINZA (ver referências). 
RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo. detalhamentos e especificações técnicas. 
- Todas as panes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiktniglnoso. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade dofabricante e a 

[garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  
Valor Teta] do Lote 6 

1 Conjunto Aluno Tamaahool-(CJA49. 
Conjunto de mesa retangular com uma adâa para crianças de 4 a  anos. 
Mesa 
Descrição: 

Mesa para altura do aluno compreendida entre 0.93m a 1.16m. com  tampo em MOP ou MDF. 
revcsndo na fase superior em laminado mdamlnico e na ace inferior em chapa de balanceamento, 	 .1 

4 	
montado sobre Estrutura tubular de aço. 
Dimensões: 

Altura da mesa: 46 em 
Tampo da mesa retangular pata 01 lugar: 60 cmx 45cm 

Caractertsticas: 

Tampo cm Mt)P ou MDF, com eipessun de 18mw. revestido na face iupenor cm laminado 
mclamtnico de alta pressão. 0,8mw de espessura, acabamento texcurizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face intcr:or eu: chapa de balanceamento- Contra placa &aOlia 
de 0,6mm, lixada em urna face. 

Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "prima", 
acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver reténcias), cotadas com adesivo l4ct Mching'. 
Dimensões nominais de ZZwm (largura) a 3mm (espessura), com tolerância de +/' 
O,Smm para espessura. 	 Coni 	24 

Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tabo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mni x 58mw. em chapa ló (1,5mm); 
travessa superior confeccicxiada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de 'C', com secção circular, diãmetro de 31,75mm (1114'). em chapa 16 (l.Smm); 
pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, 
diãmetro de 38mm (1 l'21. em chapa 16(l.Smm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copollrnero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
LARA (ver referências). lixadas à estrutura através de encaixe Dimensões, destilo e 
acabamento conforme projeto Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o stmbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero, datador de lotes 
indicando mês e ano, a identiticaçto do modelo e o nome da empresa fabricante do componente 
injetada 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antifenruginoso que assegure resistência à 
corrosão em Câmara de névoa salina de no minimo 300 horas Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó hibrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima de 40 micromelros na cor CINZA. 
Cadeira  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Ar. Presidente Castelo Branco, a' 5100- Centro. CEP: 62.88040 
Horuonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Descriçio: 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado 

anatómico moldado Estrutura tubular de aço. 
Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao châo: 26 em 
Assento da cadeira: 26 em 	34 em 
Encosto da cadeira: 15.5 em 	3$ cm 

Características: 
Assento e encosto em polipropileno copotimero virgem e sem cargas, injetados, moldados 

anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões. design e acabamento conforme 
projeto. 

Alternativamente o assento e o encosto poderso ser fabricados em compensado anatómico 
moldado a quente, contendo no mlnimo cinco liminas internas, com espessura máxima de 1.5 mm 
cada, oriundas de reflorestamento ou de procedénci.a legal, isentas de rachaduras, e detertoraçao 
por fungos ou insetos. 
Dimensões e design contbrme projeto; 

Quando fabricado em compensado, o assento deve recebe, revestimento na lace superior de 
laminado melaminico de alta pressão, 0.6 mm a 0,8min de espessura. acabamento texturizado, na 
cor LARANJA. Revestimento da face infenor em lâmina de madeira faqucada de o,; mm. da 
espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selado,, seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Espessura acabada do assento mininu  1,2 mmc máxima de 9,1 mm. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 
laminado melaminico de alta prado, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texmnzado, na 
cor LARANJA. Bordos cm selado: seguido de verniz poliuretarto. Espessura acabada do encosto 
minima de 7.0 nono  máxima de 9,3 mm; 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, di$rneuo de 20,7mm. em cba,j,a. 
14(t,9mm); 

Ponteiras c sapatas, cm potipTopileno copoilmero virgem e sem cargas, injetadas na Cor 
LARANJA (ver reíertncias), Viradas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e 
desiga conforme projeto. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hlbdda Epõxi/PoliSter. eletrostática, brilhaste, 
polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referencias). 
RECOMENDAÇÕES: 
- Pua fat'ncaçloÉ indispensável seguir projetoexecutivo, detalha mentos e especiflações técnicas. 
- Todas as partes metálicas devem ser tinidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferniginoso. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda esmerilhar juntas e arredondas cantos agudos. 
- Todas as unidades deveria obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do Sbricantc e a  
garantia contra defeitos 	 de dois anos  _de_fabricaçio 

Valor Total do Lote 7   

LOTE 8 
item Especl&açlo 	 Unid. 	Qual. V. UaIt. V. 'Ibtal 

Conjunto para professor -(CIP4I) Conjunto para prokssor composto por uma mesa retangular e 
uma cadeira 
Mesa 
Descriç*or 

Mesa individual com tànipo cai MDP ou MD?, revestido na âcc superior em laminado 
metamàn:co e na face inferior cm chapa de balanceamento, l9ineI batal em MDP ou MOE.  
revestido nas duas faces em laminado mciaminico HP, montadosobre estrutura tubular de aço. 

Altura da mesa 70cm 	 - - 	-. 
Tampo da mesa retangular: 120cmx60cm L 

Caracteristicas: 	 :  
Tampo em MDP ou MD?. com espessura de li mm, revestido na &ce superior cutiaminado 

mclaminico de alta pressáo, 0.8mm de espessura, acabamento texturixado, na eu CINZA (ver 
refcrénctas), canto, arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra 

Conj. 	4 

com rosca métrica M6 e comprimento lO mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x llOOsnm 
(comprimento) x 19,4cm (espessura), admitindose tolerância de até + 2mm para largura e 
profundidade e./. Imin para espessura. 

Painel frontal em MD? ou MDF, com espessura de lSmm, revestido nas duas face, em laminado 
melamlaico de baixa pressão - HP. acabamento frost, na cor CINZA (ver refrrtncias). Dimensões 
acabadas de 2SOrnm (largura) x Itt msn (comprimento) x 18m,n (espessura) admitando-se 
tolerincias de ti. 2rnm para largura e comprimento e +/ 0,tmm para espessura 

Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de potinivinila) com primer, acabamento 
texturirado. na  cor CINZA (ver referencias), coladas com adesivo 	Hot Melting'. Dimensões 
nominais de 22rnm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até ./-O.Smm para espessura. 

Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secçio oblonga de 29mm x 58mm, em chapa ló 
(1 ,Smn), . Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,  

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, is-5100-  Centro. CEP: 62.880-00 
Honsoare- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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rcurvado em formato de C", com secção  circular, diâmetro de 31.75mm (1 1f41, em chapa 16- 
(l,Smm); 

Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, 
di.tmetrode38mm(l 1/2 -).m chapa 16(1,Sinm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA 
(ver rckrtncias), findas à estrutura através de encaixe. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi' Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÔES: 

Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalltamentos e especificações técnicas. 
- Todas as pasta metálicas devem ser tinidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antifriruginoso 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e 
a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos 
- Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 
- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade cm relação às especificações originais. 
Cadeira 
Descrição 
Cadeira 	individual empilhável com assento e encosto em poliproplleno 	injetado ou cm 
compensado anatõmico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço 
Dimensões: 
• Altura do assento da cadeira ao chão: 46 em 
Assento da cadeira: 40 em 	43 an 
Encosto da cadeira: 19,8 ons x 39,6 au 

Cazactertsticas: 
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 

Alternativamente o assento e o eno poderão ser fabricados em compensado anatómico 
moldado a quente, contendo no mínimo sete Lâminas internas, com espessura máxima de l,5mm 
cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioração 
por fungos ou insetos. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face supenor de 
laminado melaminico de alta pressão, 0.6 a O,Smni de espessura, acabamento texturindo, na 
cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqucada de 03rnm, da esp&ie 
Eucalyjxus grandis, com acabamento em selador. seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e ns&xüna de 12mm. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20. 1mm, em 
chapa 14(11,9mm). 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, -. - 

fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida EpÕxiJ Poliéster, cleuostátia, brilhante,  

li 	da em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.  
Valor Total do Lote 8  

LOTE 09  
Itt. Especificação 	 (iIã.J Qunt. V. Uidt. V. Total 

Conjuato Aluno T-a.nn 03 -(CIA43). 	 :- 
Conjunto de mesa retangular com urna cadeira para crianças de 5 a 6 ano. 
Mesa 
Desaição: 

• Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,44 com tampo retangular em MD? ou 
MDF, revestido na face superior em laminado melaniinico de alta pressão. Estrutura tubular de 
aço. 
Dimensões: 	 'rt,- - 	 -- 	 -- - 	 -- 

• Altura da mesa: 59,4 cm 	 - 

• Tampo da mesa para O 1 lugar: 45 x 60 cm 
Canctertsticas: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de lSmm, revestido na face superior em laminado 	CosU. 24 
melaminico de alta pressio, 0,8rnm de espessura, acabamento texturarado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior cm chapa de balanceamento - contra placa frnõlica de 
0,6mm, lixada em uma face 

• Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) em 'prime?, 
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referéncias), coladas com adesivo -Hot Melting'. 
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/. O,Smm para 
espessura 

Estrutura composta de montantes veniais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm. em chapa 
16(1,Smm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a (tio, com costura, 
curvado em formato de "C', com secção circular, diâmetro de 31 ,7Smm (1 1/4"), em chapa IS  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Ar. Presidente Castelo Branco, a' 5100- Centro - CEP; 62.880.00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 



n 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

E' (1 ,Smm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura. secção 
circular, diâmetro de 38mm (LI 12), em chapa 16 (1 ,Smm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copoilineso virgem e sem cargas, injetadas na cor 
AMARELA (ver referência), fixadas à estrutura através de encaixe 	Dimensões. desisti e 
acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbulo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polimero, datador de lotes 
indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em dmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em 
unta em pó híbrida Epóxi/ Poltter, eletrostática, brilhante. polinienzada em estufa. espessura 
mínima de 40 micromenos na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES: 
_Para fabricação è indispensável seguir projeto executivo. detalhamencos e especificações técnicas. 
- Todas as panes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antikrruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
- Eliminas rebarbas. respingos de solda, esmerilhar juncas e arredondar cantos agudos 
- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e 
a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
- Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 
aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que 
configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais 
Cadeira 
Descrição: 

Cadeira com assento e encosto polipropileno copoliniero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA 
Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm 
Assento da cadeira: 31 cmx 40cm 
Encosto da cadeira: 19,8anx39,6cin 	 - 

Características: 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico 

moldado a quente, contendo no miniino cinco Ilminas internas, com espessura máxima de 1.5 mas 
cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração 
por fungos ou insetos. Dimensões e desiga conftrmc projeto. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de 
laminado melaminico de alta pressão, 0,6 mm a 0,11mm de cepessora, acabamento texturindo, na 
cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mo, da 
espécie Eucalypius gradis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliu:euno, inclusive 
nos bordos Espessura acabada do assento minima de 7.2 cnn e máxima de 9,lmm: 
Quando fabricado em compensado, o ento deve receba revestimento nas duas faca de 

laminado melamlníco de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturiaado, na 
cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poLiurnano; 

Espessura acabada do encosto minima de 7,0 mmc máxima dc 9,3 mm: - - 

Estrutura em tubo de aço cazb000 laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, eta chapa 
14(I,9mm). 
• Ponteiras e sapatas, cri' polipropileno copolímero virgem e sem cargas, Injetadas na cor 	- 

AMARELA (ver rekrinda4, fixadas A estrutura através de encaixe e pino expansorL 
Pintura dos elementos metálicos em tinta cm pá híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimetizada em estufa, eslx'ssuja mínima 40 micromctros, na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES: 
-Parta fabricação é indispensavel seguir pro)co executivo, detalhamcntos e espeaflenções c&alicn. 
- Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 
câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar junta e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 
- Deve ser rejeitado. lotes que apresentarem desconfotmidades ou defeitos de fabricação. 
- Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, _desde que _configure_  melhoria _de qualidade em relação às especificações originais.  

Valor Total do Lote 9   

LOTE to  
Icem Especificação Uald. Quant. V. USt. V. total 

Cadeira pata crianças de 5 a 6 anos - (C4) 
Daato: 

1. Cadeira com assento e encosto revestido em potiprop:leno copollmero virgem e sem cargas, Uaid. ló 
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço 
carbono laminado a fio pintado na cor CINZA.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n°5100-Cenho- CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (83) 3336.1434 
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Dimensões: 
Altura do assento da cadcin ao cito: 35 em (4/. IOmm) 
Assento da cadeira: 31 a 40 em 

• Encosto da cadeira: 19,8 em 	39,6 em 
Caractcflsticas: 

Assento e encosto em polipTopileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatOmicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento confotme 
projeto 

Alternattvameøtc o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatõmico, 
moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1.5 mm 
cada, oriundas de ,efloreslamenlo ou de procedtncia legal, isentas de rachaduras, e detenoraço 
M fungos ou insetos. 
Dimensões e debita conforme projeto. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve recebe: revestimento na face superior de 
laminado melamlnico de alta pressão. 0.6 mm a O.8mm de espessura, acabamento texturizado. na  
cor AMARELA Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada & 0,7 mm, da 
espécie Eucalyptus gxandis, com acabamento em setador. seguido de verniz poliuretano, inclusive 
nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mni. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 
laminado melaminico de alta pressão, 0.6 mm a 0,Smm de espessura, acabamento texturizado do. 
na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz polsuretano. Espessura acabada do 
encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm; 

Estrutura em tubo de aço wboso laminado a frio. nxn costura, &imerro de 20.7mm4 em ctapa 
14 (1,9mm); 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copotimezo virgem e sem cargas 	injetadas na coe 
AMARELA (ver refertndas), 6zadas à estrutura atravts de encaixe e pino expansor. Dimensões e 
dSp cootbsme projeto 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura minima 40 mlaometros, na cor CINZA (ver referências). 
RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação ê indispensável seguir prqeto executivo, detalbamenicis e especificações técnicas 
- Todas as panos metálicas devem ser unidas entre si por anelo de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento anfei'ruginoso. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, csmerdharjunt.as e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante c a 
garantia contra defeitos de fabticaçlo de dois anos _______ 

Valor Total do Lote lO  

- 	
- 	 J_oltlI  

Ira E,pni&açlo Unid. Qual. V. Uaff. V, ibtal 
Cadeira paira reunião -CC7) 
Descrição: 
• Cadeira fixa com bmçc& espaldar médio, assento e encaro em compensado multilaminado - 
anatómico, espuma de poliuretano injetada em densidade te 40 a SOkg!rn', com apoio dorso 
lombar, com capa de polipropileno anti-alêsggo cm alta resiscncia a propagação de rasgos além de 
baixa dcfonnaçao. Solidez à luz classe 5, pllling padrão 5. peso 2801290g/m. base em aço, pintura 	

lJnid lO em epoxa pó na cor preta, en 	fixo, revestunento em tecido fogo retazdante, na coe anil Braça 
fixos e apoia braços em poIiaetsno. 	 - 
OUS: A cadeira deve obter a cerdflaçio da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. 
Dimensões: 	 - 

Altura do assento da cadeira ao cito: reguidvel  
$ Assento da_  cadeira: 	 au  _58_cm_x_58 

Valor Tolaldo Lote II  

Cadetn paria refeição se aflitos - (CI) 
Descrição: 

Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. 
Caranerlsticas: 

Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizanres cm nylon. 
Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática 	

Uaid Empilhamento máximo recomendado: seis unidades 
Cores Diversas 

• Revestimento: Potipropileno 
Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao chio: regul&vel 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av, Presidente Castelo Branco, a' 5100-Centro. CE?: 62.850-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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jii; EspecificaS 	 Vai 

Cadeir, de alimentação - (Cl) 
Descrição: 

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNTNBR 1599I• 
1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991 
2.2011 Cadeiras altas para crianças - Pane 2: Métodos de ensaio . 

Dimensões: 
Proteção lateral: minimo de 140 mm. medidos do copo da procedo lateral à superfície do 

assento (medições realizadas coutorme nem 6.12 da ABNT NBRI$991-2), 
Altura do encosto: mlnima de 230 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas 

conforme icem 6.9.2 da ABNT NBR 15991•2). 
Borda frontal do assento: raio minimo de 5 mui 

0k. Nos casos em que o encosto da cadeira poesua ângulo menor que 60 em relação à 
horizontal (medição realizada conforme item 69.1 da ABNT NIIR 15991•2), o comprimento 
minuno do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 
159912). 
CaracterístIcas: 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seçio circular em aço carbono; 
- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de loca vinifica laminada coe tecido; 

Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja em (P1') polipropileno Injetado, na cor BRANCA, removivel ou articulada; 

• Apoio para os - em (P1') polipropileno injetado. removivel ou articulado; 
Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que 

estes possuam freios; 
Cinto tipo suspensório. 

Ua 
• Pintura dos elementos metálicos cm tinta cm pó hibrida Epõzi / Poliéster, eleuostâtica.... 
brilhante, polimerizada em estu, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES: 
- Os materiais e superfícies das panes alveis devem acender aos requisites da ABNT NBR 
30G3, 
- Bordas expostas e paria salientes devem ser arredondadas ou chanfrada. e isentas de rebarbas e 
arestas vivas, conforme ABNT NBIt300-I; 
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antii'erruginoso que assegure resisttncia á 
corrosão em cámara de névoa salina de no Salmo 300 horas; 
- Soldas devem possuir supertScie lisa e boeogtnca. não devendo apresenta pontos cortantes. 
superfícies asperas ou escórias. 
- Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perimetro da uSo: 
- Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas 
Manual de lasmiçõca; 
Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE INSTRUÇÕES, em português, 
contendo 	 - 

Orientação sobre fixuna de uso caneta; 
Procedimento, de segurança, 
Regulagem. manutençàoe limpeza, 
Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assisttncia técnica; 
Relação de oficinas de assistMcia técnica autorizada; 
Certificado de garantia preenchido contenda data deemsss*oe o número da Nota Fiscal. 

O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: "ATFNÇÀO: GUARDAR AS 
rktC'rnr lr,".nc n& nA mi'r. 'na rrkre, r, 

LOTE 14  
1t Especificação 	 1 	Uald. —, V. Unis. V. Total 

Cadeira coa altura regulável - (CO) 
Descrição: 

Cadeiras giratória 	com braços, espaldar 	médio, 	assento e encosto em compensado 
multilaminado anatómico, espuma de poliuretano injetada em dens:daie de 40 a SOkg/m', com 
apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti'al*rgico em alta resistencia a propagação de 
rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5. peso 2$0/290g1m, 
mecanismo relax com bloqueio e regulagcm permanentegás, base eni aço com 5 bastes, pintura 

Unid 4 cm epóru pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodizio duplos em nylon, revestimento 
em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em 
poliuretano coas regulagem cru cinco posições 
OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garanta de 5(cinco)anos. 
Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável 
• Assento da cadeira: 58 cm * 53= 

Valor Total do Lote 14  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Braaco, a $100- Centro . CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Especificação LIaM. Quaat. 	1 V. Uait. V. 'Ibdal 

Banco - (Dl) 
Descrição: 
Banco retangular monobloco. com  bordas arredondadas, medindo 180 x 0.40. coas esuutwas 
retangulares em aço 50x30mm parede 1.2. O tampo confeccionado cai MDF de IS mm com te. 
engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico 
pós lõrmâvel de 0.6nm de espenura na cor Ibira (rekrtncia L 156), acabamento de supetâcie 
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em 
laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto. 
atanachantes de 2 4" a 3116"A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em p4), 
na cor branca fosca, polimerizada em esta la . Ponteiras de acabamento em polipropilcno na cor 
branca, fixado à estrutura através de encaixe. 
RECOMENDAÇÕES: 
- Todas as panes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e 	liS 12 
isento de escórias, configurando uma estrutura ünica, devendo recebe tratamento anti- 
ferruginoso por fosfatizaçio. 

Eliminar rebarbas, respingos de solda esmenlbar juntas e arredondar cantos agudos 
- As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de Injeção, ou partes mirantes, 
devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos 
- A fita de bordo deve ser aplicada exdusi..amente pelo processo de colagem "Hor Meu", 
devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos 
- Todas as unidades devem obter o Selo ldeatijicador de Controle de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos 
- Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem deicooformidades ou defeitos de fabricação. 
- Poderá sex aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais  

Valor Total do Lote li  

LOTE ló  

luta Eipeç$cação 	 VeM. Qcat. V. Unir. 	V. Total 
Berço - (BÇl) 
DnMflo: 

Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDI' revestido com laminado 
melaminico e colchão em espuma 028. 
Berço 
DensØa. 

Comprimento total incluindo cabeceiras; 1200 mm (+ou- lotam) 
Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- )Oram) 
Altura das cabeceiras considerando a nt'umn tubular: I000mm (ou' lOmas) 

• Altura da barra superior das grades; 855 (+ou' lOmm) 
• Extensão vertical das grades: 750 ('tou- tOmai) 

Distancia regulivel da superficie do colchão à barra superior das grades' de 180 a 4SOmm (ira 
de regulagem) 
Estrutura: 

Pés em tubos de aço, secção circulai entrei lIC e t, em chapa 14(l,9mm),onsfiamiado cm 
fl,rrna de "li" invertido configurando a estruma de cada cabeceira; v 	- 

• Quadro do estrado cm tubos de aço carbono, secção  retangular com dimensões de 40x20 ou 
40x4Omxn. em chapa 16(1,5mm) 

Estrado em chapa inteiriça de MI», com espessura de iSmai, revestida nas duas faces cm - 	 - 

laminado melaminico de baixa pressão - Dl' na cor BRANCA, topos encabeçados em todo 
1. perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; Conj ló 

Ajuste do estrado em altura em no minlmo Ws (03) posiçoes, somente por meio de ferramentas; 
Grades laterais lixas confeccionadas cm MDP, com espessura de 20mm nas panes horizontais, 

e ltmm nas panei veniais, revestidas nas duas faca em laminado melaminico de baixa pressão 
• BP, textunzado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perimetro (inctusi'.e nas 
aberturas), com fita de bordo de 2nun, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e 
tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos 
da norma ABNT NBR 151160 (parte 1). 

Cabeceiras em MDI', espessura de lSmm, revestidas nas duas faces em laminado melanjinjeo 
de baixa pressio-BI' texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos 
encabeçados em todo perimetro cote fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, 
atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. 

Quatro rodizios pare pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado 
com fibra de vidro, cota eixos de aço, rodas duplas de 75rnm, injetadas em PVC, com capacidade 
de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas 
(BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); 

Fixação dos componentes através de porca cillndrica MÓ e parafusos AlIen. 
• Elementos metálicos pintados com tinta em pó. eletrostática, hibtida EpÕxiJ Poliéster, lisa 
e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referencia RAL 7040). 
Requisita de Segurança: 

O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 158601:2010 - Móveis - 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico - Parte 1: Requisitos de segurança 
RECOMENDAÇÕES: 
- Pan fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das 
normas vigentes especificas pata cada material. 
- Nas panes metálicas deve ser aplicada tratamento antifenuginoso, que assegure resistincia à 
corrosão em c&rnara de névoa salina de no nilnimo 300 bons. 
- Soldas devem possuir superflcies lisa e homogénea, nio devendo apresentar pontos corantes, 
superficies ásperas ou escórias, 
- As uniões entre tubos devem receber solda em todo o perímetro. 
- Devedo ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos 

- 

 

Para (abôcaç2o do colcbâo é indispensável atender às especificações técnicas e ecomendações 
das normas vigentes especificas para cada material 
Colchão 
DImcssõa: 
• Comprimento: 1 LSOmm 
• Largura: 62Onim 

Espessura: 120mm 
Caractei'isticas: 
• Espuma de poliuretano flexivel com densidade DIS, integral (tipo "simples"), revestido em uma 
das faces e nas laterais em tecido Jacquasd, costurado em matclassé (acolchoado), com 
fechamento perimetrai tipo viés, ecom 
acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ASIC NBR 
13579 (panes 1 e 2) 
Tratamento antialérgico e antl4caro nos tecidos. 

Obs: O comprimento e a largura minisna do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais 
que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.  

Valor Total do Lote 16  

_ 	 LOTE 17  
Iscas Especificação funil. . V. uns. V. its 

Mesa - (MI) 
Desaição: 
Mesa retangular monobloco, com bordas antdoodadas. medindo 1.80 x 0.80, com em tuns 
retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re- 
engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formávcl de 

1. 0,6nun de espessura na cor salmão (rtnáa 1.148). acabamento de superfície textwizado e Uoid 6 
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco Acabamento da &c inferiorem laminado 
melamlnico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos  auto-acarrachantes 
de 214' ir 3116" A esautura em aço de pintura eletrostática com tinta epôxlem pó, na cor branca 
fosca, polunezizada acstuft. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à 
estruturaaüavà de encaixe. 

Valor Total do Lotr17  

LOTEI$  
luas Especificação 	 liaM. Quaat. V. Ume. V. Total 

Mete pura crianças de5a6 assoe .-(M4) 
Descrição: 

Mesa retangular para 2 lupra, para altura do aluno compreendida ente 1,19m a l,42m, coa 
tampo em MD? ou MDF, revestido na fase superior em laminado mclaminico e na face inkrior - 
laminado melaminico de baixa presídio. Estrutura tubular de aço. 
DSensôn: 

Altura da mesa 59 em 
'Tampo da mesa para 02 lugares: 60cm x 120cm 
Caracterlsticas: 

Tampo em MDP ou MDE, com espessura de 23 min, revestido na face superior em laminado 
melamlnico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento textunzado. na  cor CINZA, cantos 
arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado inelaminico de 

1. baixa prado' RI'. na cor BRANCA. Unid. 8 
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de pcltnivinda) com 'primei". 

acabamento cextunsado, na ~AMARELA, colada com adesivo "Flor Meltmg" 
Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, 

com costura, secção circular de diâmetro de 38mm (1 1/2'). em chapa 16 (l.Smm); Travessa 
longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura. secção quadrada de 40 x 
40mm, em chapa 16 (t.5mm); Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 20x SOmm, em chapa 16 (l,Smm). 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copollmero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
AMARELA, fixadas á estrutura através de encaixe. Dimensões. desiga e acabamento conforme 
projeto. 

Pintura dos elemcntos metálicos em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimeflaada em estufa, espessun minima de 40 micrometros na cor CINZA.  

1 	 nem~ 
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Irem Especificação 	 uiZ 9!! V. UaIt. Y. lbS 
Mesa de Trabalho - (M6) 
Descrição: 

Mesa para professor. em tampo único, em melamina. com  25min de espessura, com bordas 
anedondadas em perfil de PVC, e acabamento cru fira  de PVC, sobre estrutura metálica tubular 
tripé composta por travessau passa-cabos, com garras nas extremidades e tJrO, para a passagem 
de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão fianccsa", cru tubos de aço 
redonda 

Estrutura em aço, com tratamento anti-&rrvgem de decapagem e tstiraç1o. seguido pelo 
processo de pintura eletostâtic'a com tinta híbrida de epõxi com poliéster em pó, com 
secagem em estufa. 
- Deverão possuir duas gavetas com rodízios em nxtal, e aanmcnto lateral para segredo. 
Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de 
PVC , c acabamento em fira de PVC. 

.dn Dimensões: 
Altura da mesa. 75cm 
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 au 

RECOMENDAÇOES: 
- Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, decalhamentos e especificações 
técnicas 
- Todas as panes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antlferruginoso. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão receber o Selo Identificados' de Controle de Qualidade do fabricante 
e a garantia contra defritos de fabricação de dois anos. 
- Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. 

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada  

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação é indispensável seguir projeto executiva 	detalhamento. e especificações 
técnicas 
- Todas as pastes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando urna 
estrutura única, devendo receber tratamento antifenugmoso. 
- Elimina, rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 

Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 
Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de 6brieaçto 
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões & cada 

fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações orisinais. 1 
Valor Total do Lote IS  

LOTE *9  
itt. Especificação 1 	Unld. Quaat. V. Unli. V. 'Mal 

Mesa de reunião - (Mi) 
Descrição: 
- Mesa de reunião oval, com tampo em melamina ria cor platina, com 2Smm de espessura, bordas 
arredondadas em perfil de PVC preto, l80, sobre estrutura metálica tubular composta por 
travessas passacabo.. com ganas nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa 
de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em cubos de aço redondos, 
com - horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliesrireno injetado na cor preta 
e sapatas niveladoras. 

Bandeira central em inelamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondada, em 
perfil de FVC 180', na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta 

Estrutura em aço na eu preta, com uatamento antifrrrugem de decapagem e fosfauzaçao, 
seguido pelo processo dc-pStura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, 
com secagem em estufa. 
Dimensões: 	 Uriid. 

Altura da mesa' 75 cm 
Tampo da mesa retangular 200 em 	$00 em 

RECOMENDAÇÕES: 
_Para fabricação * indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e espccificaçoes 
t*aiicas. 
- Todas as partes metálicas deveu, ser tinidas entre si por mero de solda, configurando uma 
estrutura única, devendo receber tratamento antikrruginoso. 
- Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. 
- Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e 
a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 

Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconfonnidades ou defeitos de 	bricaçao. 
- Poderio ser aprovadas variações nas cspecificações, para adequa çã o  aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações ori ginais  

Valor Tonal do Lote 19  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
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LOTE li  
Item Especificação una. 1 Qual. V. UsiL V. Total 

Mesa de refeição para adultos - (M8) 
Descrição: 

Mesa circular em revestimento melaminico textunzado, tampo em 28mm com bordas 
arredondadas em perfil de PVC 3800.  e acabamento em fita de PVC. Estrutura em aço com Vnid. tratamento ano ferrugem e pintura epõxi 
Dimensões: 
- Altura da mesa. 71 em 
Tampo da mesa: disnietro 300cm 

Valor Total do Lote 21  

LOTE 22  
11cm Especificação Unld. Qual. V. LiS. V. lOS 

Quadro Mural de Feltro - (QM) 
Descrição: 
• Quadros com moldura em aluminlo anodizadu natural fosco, frisado, vista de 20xI9mm 

1. profundidade; fundo do quadro confeccionado em euarex. IOmm e acabamento em kltro verde. Unid 8 
Dimensões: 
- Altura 120 cm 
• Largura 90 cm 
Quadro Branco Tipo I.ouuMpético - (QBI) 
Descnçao: 
• Quadro branco tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) 

2. em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria para 6 facilitar trocas do conteúdo interno. fundo do quadro conkccionado cm eucatcx, lOtam. 
Dlmen sOes: 
• Altura 120 em 
• Largura 200cm 
Quadro Branco Tipo Lousa Magnético - (Q$2) 
Descrição: 

Quadro branco tipo lousa tnagncuca. vatical ata horizontal com moldura flip (abertura tanta» 
3. em aluminjo anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade própria parra 

facilitas bocas do conteúdo interno: fundo do quadro confcedonado cm eucatcx, lOmm. titil 
Dmnnsõa: 

Altura 120 em 
Largura300w,  

Quadro de avisos cortiça - QC 
4. Quadros com moldura em aluminio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19min 

profundidade; fitado do quadro confeccionado cm cucatex, lOmm e acabamento em cortiça um  2 
asJomeradasebda.DmensØn:akugaIQ0aizlatnl3oan  

VaIOTTOIaIdOIÀ€e22  

LOTE 23  
Item Especificação lluidr Quat. V. USt, 1 	Y. 105 

Sofá em material lavável de dois lugares -(SF1) 
Descrição: 
• Sofá de dois lugares cm material lavável e pés em aluminio revestido; 
Características: 
- Revestimento Superior em laminado de FVC com refrurço em manta (Konno) CV 20; 
• Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 

1. ESTRUTURA tluid. 
Madeira de puma e eucalipto proveniente de reflorestamento com 	imunização contra 
moCo.cupim e microorganismos. Sustentação do assento e encosto com antas Elásticas de alta 
reslstencia. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos 

ESPUMAS 
Espuma de poliuretano. 
Assento: Densidade D-23  
Braça: Densidade Drn20 
Encostos Densidade D'lo 
Dimensões: 

Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 
Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

Valor Total do Lota 23  

LOTEM 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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15cm Especificação Unld. 	Ornas. V. Uuit. V. Total 

Poltrona individual estofada - (PC) 
Dacriçio: 

Poltrona individual estofada, revestida em conto sintético, dotada de apoia braços 
Características de estabilidade, resisttncia e durabilidade, conforme NBR 15164:2004/ Móveis 

estofados . Sofás. 
DSeasôa: 
• Profundidade tini do assento: 450,nm +1. 2Omm 

Largura útil do assento: 470 ti. 20n,m 
Altura (h) da superflcie do assento: 420./. IOmm 
Extensio venial (h) do encosto mínimo de SOOtum 

• Largura útil do encosto: 470 ./. 20mtn 
Incliriaçio da superficie do assento (cm relação à horizontal); entre 2° a '7° 
Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento):  
Altura do apoio de braços (em retaçio ao assento). 220 • /•lOmm 

- Largura minima do apoio de braços: 80mrn 
Características: 

Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com seoçáo circulas, com 
diãmeuo mínimo de l",e ~suis deparede mínima dc] 5mw. 
• Panes metálicas unidas por meio de solda; 

Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes cal contato com 
o piso em polipropileno; 

Pintura dos elementos metálicos em anca em pó híbrida Epóxs / Poliëstcr. eletrostática, 
unid 	4 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA; 
Cintas elásticas internas para sustentaç2o do assento edo encosto; 
Laterais (braços), base (supat do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na 

conflguraçao de prisma retanguhr, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto; 
Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente 

revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura 
mínima de lOmm) nos pontos de contato com o usuáno, & modo que toda a superficie do móvel. 
exceto a inferior, seja almofadada; 

Superficie inferior da base, revestida de tecido não tecido (TN'F) de graniatura mínima de 
lOgin", fixado por meio de boiões de prenSo espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o 
periznetro. que permitam sua remoçSo para inspeçso e limpeza. 

Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-7õ, com mínimo de 
140 mm de espessura, com inclinação de 4 0 , fixada por meio de fitas "velcro'. inteiramente 
encapada com couro sintético, dotada de uma suhcamada de TNT anti a superfície. Fecho em 
"zíper" no verso para remoção da capa, 

Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo & 
100mm de espessura, com inclinaç&o de 100 0  em relação ao assento, finda por meio de fitas 
"velam", inteiramente encapada coei couro sintético, dotada de uma subaznada de TNT sob a 
superficie. Fecho em "zíper" no vaio para remoçto da capa; 

Couro sintético para os revestimentos, tcxturizado, atóxico, laminado internamente com tecido 
de poliéster, com gramalura acima de 500g1r& e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na 

Valor Total do Loa 24  

LOTE 25  
Item Especificação DaIS- Quis. V. Unia. V. ff4 

Conjunto de Colebonete para Repouso (4 unidades) - (CO3) 
Descrição: 

Colchooete de linuna de espuma flexivel de poliwctano para uso infantil, certificado pelo 
INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NUR 13579.1 
Dimensões: 

Comprimento: 185cm; 	 - 
-L,argura:6$an;  
'Espessura: 05cm. coei- 12 
Características: 
• Revestimento em material ttxtil plastificado, "atbxico". ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço ünpenneável; 

Espuma com densidade nominal Kg/m': D-20 Norma ABNT NBR $537 
RECOMENDAÇÕES: 
- Pano fabricaçio é indispensável atender ás especificações técnicas especificas para cada 
material. 
Conjunto de Colcimonete para Trocador (3 maldades) - (CO2) 
Descriçio: 

2 
Colchonete para trocador de espuma flexivel de poliuretano. 

Dimensões: M L2 
Comprimento: 100cm; 
Largura: 60cm; 
Espenara: 05cm. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
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• Tolerâncias do reduto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta. de .ou' I.Scm 
para largura e comprimento e •0,5cmf 1,5cm para a altura. 
Cancteflsticas: 

Revestimento em material téxtil plastificado, acõxico', ref "CORINO", na cor AZUL REAL, 
impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; 

• Espuma com densidade nominal Kg/mi: D•20. Norma ABNT NBR 8537. 
RECOMENDAÇÕES: 
- Para fabricação é indispensável atender às especificações técnicas especificas Para cada 
material.  

Valor Total do Lote 25  

LOTE 26  
Isca Especificação tJnld. Quase. V lIS. V. ibtal 

Balanço 4 lugara - (DA) 
Píblico alvo: 

Crianças a partir de 3 anos 
Características: 

Esmirna principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5"x 3.00nm, 
Pé central em aço de 2" x 2.65min; 
Corrente de sustentação cm aço galvanizado de espessura 5.00nim; 
Sistema de movÉnsentação'articulaçAo em parafusos de aço com diãmeuo de W', com 

movimentação sobre rolamentos de estria blindados acondicionados em bucha metálica que 
- 

- 

permita substituição; -. 	 - 

Parafusos de fixação a base do tipo Paraboli em aço galvanizado, medindo 318 	x 3" 
(acompanhando o brinquedo); 

Cadeira de balanço em aço asbono com tubo de 1" com parede de Zmm, com encosto sem 
emendas entre o assento; 

1. Equipamento deve possuir Ilange com 4 (quatro) fiaras em cada pé de susteutaçio para permitir Uaid. 
a fixação do equipamento através de parikisos sob base de conoto; 

Todo o equipamento deve ser monrado/ soldado através de processo MlG/ TIO, 
proporcionando acabamento livre de aflitas e rebarbas; 

O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de 
(oslátização. 

A pintura deve ser ekuostat,ca em pó, em tinta poliéster. 
Em diversas coles; 
Todos os tubos utilizados na ftbricaç*o do equipamento devem ter seu topo fechado com 

tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. 
Dimensões: 

Largura: 180cm 
Altura: 220em 
Compnmenao 440an  
Tolerância *1-5% 

Valor Total do Lote 26 	 -: 

LOTEZI 
Itesu Especificação (IaM.- Quase. 1 V. USe. V.lbtal 

Casa de bonecas - (CS) 
PúbGco Alvo: 
- Criança apanirde2anos 
Cancteslsticas: 

Casinha de boneca mulôcolosida com no animo com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de 
flas: janelas de coster, porta vai e vem, tábua de panar com (erro, telefone, pia e R,gko; 
• Balcão externo na janela (apoio para os braços); 
- Acabamento sem saliencia e com laterais arredondadas; 
• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti- 
15V que protejam contra raios solares, garantindo a cor do peõduto; 

1. Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida 	til; Unid. 
Peças multicoloridas; 

• Não tóxico. 
Dimensões: 
- Largura: 131cm 
Altura: 143cm 
Comprimento: 161cm 
Tolerincia: ./.5% 

Manual de Instrução: 
-O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do 
brinquedo. 

Valor Total do Lote 27 

LOTE 28 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco a' 5100— Centro- CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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 Especificação Unld. r QOa.t. V. LIS. V. Total 
Escorre~ Grande es Polietileno - (ES) 
Público Alvo: 

Crianças a partir de 3 anos 
Características: 

Rampa continua ou com ondulações e uma escada de degraus. 
Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; 
Corriman incorporadoS própria escada, sem salitncias e com laterais 

arredondadas no topo da escada; 
Topo da escada com duas laterais alias para dar segurança; 
Polietileno pelo processo de rotomoldagem. composto com aditivos antiestático e aditivo anti• 

UV que protejam contra raios solves, garantindo a cor do produto; uS 
Materiais que possibilitem a reciclagem após o ttniuno da vida útiL 
Peças multicoloridas; 
Não tóxico. 

Dnôes 
Largura 59cm; 
Altura: 128cm; 

- Cotnpnmento: 205cm 
• Tolerància:+/• 5% 
Manual de instrução 
-O produto deve conter manual de loarruçio cita Poritágués pala montagem. instalaçio e uso do  

brinquedo. 
Valor Total do Lote 28  

1.011 29  
Ites 	 Especificaçio ttJaid. 	Quat. V. lis. V. lbS 

Gfra Ou - Canouel - (CR) 
_ 

Público Alvo: 
Crianças a partir de 2 anos 

Catacicristicaa: 
Peça composta por ats pana: base. assola e volante; 
Base com textura antidenapante; 
Volante central; 
Acabamento sem satiincias e com laterais redondas; 

• Tri, assentos anatõmicos e apoio para os pft 
Pol,ctdeno pelo processo de rotomowagem, composto com aditivos anti-estanco e aditivo anti. 

IJV que protejam contra mios solam, garantindo a cor do produto; LIaME 
Materiais que possibilitem £ reciclagem após o ctnnino da vida útilz 
Em diversas cote,; 

• Nào tóxico. 
DensÕn: 
Dilmetio lOOaa - 

Altura. 55cm = 
Tolerância: ./.5% 

Manual de instrução: 
O produto deve conter manual de insauçio em Portuguis para montagem. instalaç2o e uso do 

brirnjucdo. 
Valor Totaldo Lute 29  

LOTE 30  
Espedifeaçio 	 unam 	Quant. 	Y. US. 	V. Total 

Gangorra de 2 lagares - (GA) 
Público Alvo: 
- Crianças a partir de Sanes 
Características: 
• Gangorra com manoptas duplas. 
• Base para apoio dos pés antiderrapante; 

Assento anatómico e antidenapante; 
Acabamento sem salitnaas e com laterais arredondadas: 
Polpetileno pelo processo de rotomoldagetn. composto com aditivos antiestatico e aditivo anti' US. 

LIV que protejam contra raios solares. garantindo a cor do produto; 
Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 
Em diversas cores: 

- Não tóxico. 
Dimensões: 

Largura: 40cm 
Altura: 47cm 

• Comprimento: 151cm 
-To3er&naa:/.5%  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Casulo Branco, a 5100- Centro. CEP: 63.U040 
Horizonte- CE 
Fone: ($5) 3336.1434 
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1 Manual de Instrução: 

1 O produto deve conter manual de instrução em Portuguis para montagem. instalação e uso do 
j_brinquedo. 

Valor Total do Lote 30  

LOTE 31  
Especificação Unld. V. UnIt. V. Total 

Placa de Tatanie em EVA -(TAl) 
Descrição: 
Tatame cm placas interiravadas de EVA. (etileno-acetato de vinil) com borda de acabamento. 

Dimensões: 
Tamanho das placas: 1000 mmx 1000 mm 
Espessura: 20 mm 

Características: u 'd 20 
Placas de tatame inteuravadas e bordas de acabamento. confrccionadas em EX.A. (100%), 

atóxicas, com superficie cexturizada. siliconizada, antidernpante e lavável. 
Densidade entre 150 e 180 gramas por centlmctro cúbico; 
Cada peça deve ser fornecida em coiunto cor:i uma borda de acabamento. 
Os encaixes devem proporcionar a iuncào perfrita das pes; 

• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90 em relação ao plane 
da superlicie, isentas de rebarbas e falhar.  

VajorTotai do Lote 31  

LOTE 32 
isca Especificação UaIL Quant. V. UnIt. V. Total 

Túnel Lúdico -(t) 
Público Alvo: 
Crianças a partir de2anos 

Caneterlsticas: 
• Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; 

Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualizaç&o interna e com possibilidades de expando; 
Estruturas que ftncionam corno entrada e saida. 

• Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; 
Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, 

garantindo a cor do produto; 
1. Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida ÚÚE 	 Unid- 

Peças multicoloridas; 
Não tóxico, 

Dimensões Internas do Módulo: 
• Largura: 87an; 
Altura: 97em; 
Comprimento: 214cm; 

-Tolerãncia:-/.5% 
Manual de Instrução: 
O produto deve conta manual de instruçao cm Portugues pan montagem, instalação e uso do 
-,  

Valor Total do Lote 32  

LOTE 33  
Itt. Especificação LMid. Osui. V, uma. V. Total 

Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 HTUS - (AR3) 
Tipo 3- 12-000 BTUS 
Região 5.1 e Sudeste: Tipo de ciclo Quente! Frio 
Demais Regiões: Frio 
Modelo Spli.r High WoJISpIiz H$h Wail 
Cor Branco Branco 
ENCE A A 
Filtro de Ar Anti.bacttiia Anti-bactéria 
Vazão de Ar 
No mínimo 560 in'j'h 

Unid. 2 No mlnimo 500 m'i'h 
Controle remoto Sim Sim 
Termostaco Digital Digital 
Punções 51" e Swing s/" e Swvtg 
Voltagem 220 V 220V 
Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Sphc Higb WaM (tipo 1 ao 3), deverão possuir a 

L 

tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelha de ar condicionado deverão apresentar 
ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA- ENCE autorizada pelo 
lometro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de 
instruções em postugus para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A.. Presidente Cuido Branco, . 5100- Centro - CI?: 62.850-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336-1434 
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APARELHO DE AR CONDICIONADO SPIJT 18000 BTU'S- AR2 
Aparelho de ar condicionado split 18000 BTVS -Região Sul e Sudeste - Tipo de ciclo: 

Quente/ Frio e Demais Regiões - Frio, Modelo Splic High Wall Cor Branco ENCE A Filtro de 
Ar Anti-bactéria Vazio de Ar No mínimo 700 m'/b Controle remoto Sim Termoslato Digital 1 
Funçõesx Sleep e Swing Voltagem 220V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split 

Uaid 
High Wall deverão possuira tecnologia INVERTER. todos o. modelw dos aparelhos de ar 
condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA - ENCE autorizada pelo lametro. Todos os aparelhos de & condicionado deverão ser 
acompanhados do manual de instruções em poetugub para uso, consezvaçio e manutenção dos 
equipamentos. 
Aparelho de Ar Condicionado SpIlt 30000 BTU's - (AR]) 
Tipo 1 	30.000 BTUS 
Região Sul e Sudeste: Tipo de ciclo- Quente/ Frio 
Demais Regiões: Frio 
Modelo SpJii J1:gh lEal! Sph: HtgI, Wall 

3. 
Cor Branco Branco ENCE No mínimo [)No mínimo D Uno.  
Filtro de Ar Anti-bactõria Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 1.150 m'/h No mínima 
1.150 rn'/h 
Controle remoto: Sim Sim 
Tennostato Digital Digital 
Funções: ~e Swirsg Sfrq e Swing 
Voltagem 220V 220V 

Valor Total do Lote 33  

LOTEM  
lua 	 Espni&açâo USi. - V. Vais. V. Total 

Televisão de LCD 32" com etatiada para HDTV - (TV) 	 - 
Dcsctção: 

Digital Crystal Cear para detalhes profundos e nitidez 
Tela LCD HD corri resotuçãode 1366x76$p 
28,9 bilhões de cores 
Taxa & contraste dinirnia> de 260001 
Incredibe sunound 

• Potência de Ludiode 2x 1$W RMS 
Duas entradas 14DM! para conexão Hfltotalmcnte digital em um Único cabo 	 Unid. 2 
Easy Link: controle ftcil da TV e dispositivo cvcectado por 0DM! CEC 

• Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador 
• Conversos TV digital interno 

Altura. 54,40 cm 	 . 	 . z. 
- Largura: 80,90 em 
-Profundidade: 9,20cni  
Peso. 18K9  

Aparelho de Soas Tipo Miaosysrem - (MS) r 

Descrição: 
• Aparelho de Miaoquem com karaokt, entrada para USB e para cartão de memória. 
Caracterlsticas: 
- Entrada IJSB 1 .0/2.0(ftuu spccd) 
- Entrada para cartão de memória: MMC, SI). MS 
• Rádio AM 	EM estéreo com sintonia digital 
- Compadvel com VCD, CD, CD-R, CD-RW 
- Reproduz vídeo no formato MPE04 e CD, musicais cm arquivos MP3 e WMA 

2 
Salda S-video,vldeocotnponente. vldeocomposto  

Saldadeáudio digital coaxiai 	 . 	
-• 	

-" Ud 9 

- Dolby digital(AC3) e DTS 	 . 

- Punção provam, repeat, zoem. play, goto. pause e protetor descia 
Salda para fone, de ouvido 

- Pottncia: 50W 
OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente Ilustrativas. 
Os equipamentos acima deverão atenda a referências de mercado (comercializado eia prateleira), 
utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulado, compulsoriamente. 
Deverão obter os selos de eticiencia relacionados ao seu desempenho e identificação de 
certificação compulsória  
Aparelho de DV'D - (DVD) 
Descrição: 

DVDs compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; Cl) de vldelo; JPEG; CD; 

3. 
CD-R; CD RW; SVCD; DVDR/-.RW - DVD -R/ .RW 

un 2 
• Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan - 

- Funções: Zoem, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura 
Rápida. JPEG Stideshow. Cicie Caption 

Conexões: 1 saida de video composto, 1 salda de Ludio. 1 entrada & microfone ftontal: saida  

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Ar. Presidente Castelo Branco, V 3100- Centro. CEP: 62.850-00 
Horizonte- CE 
Fone: (83)3336.1434 
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vldeo componente; salda S-Vídeo; salda de aludira digital coaxam 
• Punção Karaokõ: com pontuação 

Cor: preto 
• Voltagem. Bivolt automático 
• Dimensões(LxAxP): 36x35x20cm 

Peso: 1,4Kg 
Valor Total do Lote 34  

LOTE_35  
Icem Eapecifieaçáo Uald. 1 Qual. V. Ualt. V. lota! 

Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FGZ) 
Descrição: 

Volume do forno: 62,3 litros 
ClassificaçIo Energética: Mesa/ forno: A/li 
Mesa: 

1. Queimador normal (1,7 kW):3 Unld. 
• Queimador família (2 ¼W):l 

Forno: 
Queimados do tbrno 2,4 

- Dimensões aproximadas: 87x 5 lx 63cm (AxLxP) 
Peso aproximado: _28,4_Kg  

Geladeira de uso doméstico froslfrte 300L - linha branca - (RIM) 
Descrição: 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de rertigeração "frostfree", voltagem 110 
V ou 220V (conforme demanda). 

• O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando dassiftaçáo energéticCA".: 
conforme estabelecido na Fartaria n.° 20, de 01 de fevereiro de 200& 

Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69cm (AxLxP) 
Capacidade. 

Capacidade total (volume interno): minam de 300 litros. 
Características construtivas: 
• Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento cm 
pintura eletrostática (em pó). na cor branca. 

Sistema de isolamento térmico em espuma de poburetano injetado no gabinete e nas pata. 
• Gabinete tipo "duplex' com duas (2) portas (freezer e refrigerador). 
• Panes internas revestidas com painS plásticos moldados com relevos paia suporte das 
prateleiras internas deslirantes 

Conjunto de prateleiras de vidro temperado removiveis e r eguláveis 
• Prateleiras da porta c.cestos plásticos, removiveis e reguláveis. 

Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. - - 

Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer 
Formas para.gflonocompartimcntodofreezer. 

• Gazetas magnéticas - vedação hermética das portas com o gabinete.  
Batentes das portas dotadõi de sistema antitsanspirante. 

• Dobradiças metálicas. 

Z. 'Sapatas niveladoras. 	 Umd Í Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável 
• Sistema de refrigeração "frostfrec. 	 = 

Gás refrigerante R600a. 
OBS.l: O gás a ser utilizado ao processo & refrigeração nâo poderá ser prejudicial à camada de 
ozônio, coníorme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal n" 99.280 de 07106190, e à 
Resolução Co~ n° 267 de 2000. 
085.2:0 gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice (JWP ('Global  Warming PotenCr 
Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Fedcrarn 
5445 de 12105105. 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compadveis com a corrente de 
operação. 

Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. 
Voltagem 110V / 220V (conforme demanda). 
Indicação da voltagem no cordão & alimentação (rabicho) do aparelho 
Certificação rNMETRO apresentando classificação energética 	A. conforme estabelecido na 

Portaria n.° 20, de 01 de fevereiro de 2006. 
Requisitos de segurança: 

O produto deve atender a requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - 

Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares' Parte 1. 
Requisitos gerais. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

As matérias pararias utilizadas na ftbricaçto do equipamento devem atender ás normas técnicas 
especificas para cada material. 
• Gabinete e pane externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com 
acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, a' 5100- Centro - CEP: 62.33040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, 
polSteT, na cor branca. 

Elementos de fixação expostos, paraflasos e arruelas dcvct2o possuir proteção adequada contra 
corrosão,  oxidação.  
Pireza vertical 300L - Linha Branca - (FZ) 
Descrição: 

Freezer vertical, linha branca. sistema de retgeraçio "&OstfreC. 
O refrigerador deverá possuir certiflaflo do NMETRO apresentando classificação energética 

"A ou B, conforme estabelecido na Portaria a.° 20, de O1 de fevereiro de 2006. 
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) 

Capacidade. 
Capacidade total (volume interno): 300 litros. 

Caracteristicas construtivas 
Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em 

pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
• Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas porias. 
• Panes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras e M'tUS deslizantes. 

Gavetas transparentes e removiveis em acrílico. 	 -. 
• Compartimento de congelamento rápido. 
• Lâmpada interna. 
• Formas para gelo. 

Gazetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete 
• Batentes das portas dotados de sistema antatranspwantr 
• Dobradiças metálicas 
• Pés com rodizios. 
• Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. 

3. 
• Sistema de refrigeração "frostfree". Uaid • Gás refrigerante: 
Obs. 1:0 gás a ser utilizado no processo de ~ação cio poderá ser prejudicial 4 amada de 
ozônio, contbrme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal a' 99. 280 de 07/06190, e  
Resolução Conama n° 267 de 2000. 
Obs, 2: O gás re&igerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global 
Wanning Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 
e Decreto Federal n°5445 de 12/05/05 

Flugue e cordão de alimentação com certificação lN METRO. 
• Voltagem: 110V 1 220V (conforme demanda). 
• Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
• Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou W. 
Requisitas de segurança. 

O produto deve atender os requisito# de segurança estabelecidos na )JM 60335-1: 2006. 
Segurança de aparelhos eletrodomàticts e si.uLra Parte 1. 
Requisitos gerais. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos. 

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem alendeT às normas técnicas 
especificas para cada material. 

Gabinete e parte externa da pata cm chapa de aço galvanizada co linsfatizada com acabamento 
em pintura eletrostática em pó, poliester, na cor branca. 

Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletTostãtica Cm p0, 
poliéster, na cor branca. 

Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possui, proteção adequada contra 
 corrosão! oxidação. 

Valor Total do Lote 3$  

LOTE 36 	 - 
lIsa Especificação UaId, Quiser. V. unir. V. 'Total 

Fogão ladusial 06 bocas coa qSaadores duplos e forno de elmara com banho maria 
acoplados - (FGI) 
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 OU' (gás liquefeito de petróleo) ou 

1. gás natura], e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das LJnid. 
bocas será de 30x30an e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos cJ chapa ou banho 
mama e c/fotno. 4 pés em perfil "L' de aço inox e sapatas reguláveis cocstiiuldas de base 
metálica e ponteira maciça de material poliindrico, Azadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. 

Dimensões:_83x107x84cm(AxLxP)  
Geladeira Verdeal Industrial -4 portas - (REI) 
Desakio: 	 Unid 

Re*igerador industrial venial de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monoSsim  
110 V ou 220V (conforme tensão local), compressor de 1/2 bp, sistema de transmissão térmica  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
Av. Presidente Castelo Branco, n" 5100- Centio - CEP: 62.880-80 
Honzoate- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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convcctiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar (orçado (sistema trost• 
fite), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 

Dimensacs aproximadas: ISOx 1 25x75cm (AxLxP) 
Caracteristicas construtivas: 

Gabinete tipo inonobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 
mm). 

Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura minima de 55 mm e densidade 
mínima de 36 kg/m3. 
• Sapatas reguláveis canstituidas de base metálica e ponteira maciça de material poliménco. 
fixadas de modo que a base do equipamento situese a aproximadamente 150 mm do piso. 

Porcas revestidas interna e externamente em aço mos. em chapa 22(0,80 mm). 
• Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espewsra mínima de 45 mm e densidade 
mínima de 36 kg/m3. 

Vedação hermética em todo o perímetro das portas, consdtulda de gaxeta magnética santbnada. 
Puxadores. trincos e dobradiças em aço mor Trincos com travamento automático. 
Barreira térmica em todo o perirnetro dos batentes das portas pata evitar a condensação, 

constitulda de resistincia elétrica de baixa potência. intercambiável. 
Sistema de controle de temperatura por meio de tczmostato regulável, dotado de tennÓmetio 

digital, com posicionamento frontal de fácil ao. 
Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 

112 hp, monoftsico tia '/ ou 220V (contbrme tcnsbo local), com sistema de ar forçado e degelo 
automático (sistema "frost-free"). 

Oh,.: O compressor deve ser instalado na parte supenor do equipamento 
O gás a ser utilizado no Processo de refrigeração não poderã ser prejudicial à camada de otôcio, 

conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal a' 99.280 de 07106/90, e à 
Resolução Conama n" 261 de 2000. 

O gás refrigerante deve ainda possuir pre(erenc'almente, baixo tndicr OWP ("Global Warming 
Poten(ial" - Potencial de Aquecimento Global), conlbnne Protocolo de lcyoto de 1991 e Decreto 
Federal n°5445 de 12105105. 

8 prateleiras em grade de aço Inox. perfil de seção circular com diâmetro de 1/4' 
Distância máxima de 25 mia entre arames. 

As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço moa que possibilitem 
o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (ti. lO mm). 

Piso interno do gabinete revestido em aço mcx, cm chapa 22 (0.8nm) A base deve te timato 
de bandeja com rebaixo para o direcionameuto de qualquer liquido derramado ao interior do 
gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 

Painel superior em aço inox. cm chapa 22 (0,75mm). pata proteção do sistema de refrigeração e 
elétrico do equipamento. 

Dimensionamento da fiação, plugue e cooectores elétricos compatíveis; cora a correat de 
operação. 

Plugue e cordão de alimentação com eettlflaç*o INMETItO. 
Conexões de fiação eosn bornes doados de parafusos para compressão dos fios 

- Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meto de braçadeiras. 
Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

Comprimento mínimo do cdão 2Cm 
O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando 

submetido a ambiente, de até + 43°C. 
• Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potencia 
ocassistruida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil 
Matérias-primas, tratamentos e acabagos: 

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material 

Todas as soldas utilizadas aos componentes em aço tnoz deverão se: de argõnio e possui 
superfície lisa e homogénea, não devendo apresentar pontos cortante,, superficies ásperas co 
escórias, 

Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço moa AIS[ 304, 
acabamento brilhante. 

Prateleiras em arame de aço moa AISI 304. 
Parafino, e portas de aço inox. 
Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox 

AIS] 304 
Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. 
O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortante, ou 

elementos perflirantes. 
No produto acabado, o filme plâstico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser 

facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o (lime 
seja previamente removido: 
- de todas as suas panes intensas; 
- das dobras das portas; 
- de qualquer outra parte junto a dobras. 
- _Sobqualquerelemento sobreposto  

('OMISSÁO PERMANENTE DE PREGÃO 
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Valor Total doLcte3ó 

LOTE_37  
Item 	 Especificação 	 1 Uald. 	Q.at. 1 V. tia. 1 	V. ibtal 

Exaustor/ Ventilador industrial - (EX) 
Descrição: 	 unW 	1 

Exaustor Industrial & 40 cm de diâmetro, produzido em aço. com  motor de poteaca em 
I/SCV, vazio de 3000&1h, RPM 1600 - 50/60142 e chave de reversiodo motor.  

Valor Total do Lote 37  

Item 	 Especificação 	- 	 UnIA. 	Qt. 	V. U.it. 	V. Total 
Ceanifisga de frutas de 800W - (CT) 
Desciçis: 

Especificações técnicas/ Fotincia: 800W 
• Especificações t&nicas/ Coletor de polpa: 21 

Especificções técnicas/ Frequencia: 50160 Hz 
Especificações t&cnacas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ Um 

• Especificações do design/ Suporte e grampo,: Alurntoio escovado 	 uniti 
Especificações do deslgn/ Tubo para polpa: Aço inoxidável 
Especificações do desigo/ Cores disponiveis: Alumínio escovado/Alumínio escovado 
AccssÕrios/ Jarra de suco: 1.500w! 

• Portada do Juicer: 800W 
Volume: 00380 m' 
Cor: Alumínio 
Tensio:IIOV  

Cafeteira -20 cafés - (CF) 
Descrição: 
Tipo de cakteira. eletria 

2 	Capacidade (quanhas xícaras pwpara) 1.7L-20cakzinbosde80ml 	 UnId Potõncia (W): 1000W 
Voltagem: 110V. 220V 
1)imensacs aproximadas do produto (cm): Azia?: 22x 18x38 cm 
Peso liq. Aproximado do produto (KgJ: 1.1 Kg  

Espremedor de frutas cítricas - (EI') 
Descrição: 

Esprcmedor'extrator de frutas amas, industrial. fabricado cm aço inox. 
Dimensões e tolerância: 
• Altura: 390mm 
Largura 360mm 	 -' 

- Diâmetro. ZOSmm- - 

Tolerância. 4/' 10%  
Produção média: IS unid. minuto (aproximada) 

Caracterisucas construtiva,: 
Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inc'x. 

• Copo e peneira em aço inox. 
Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); i Castanha grande (para 

laranja). 
3. Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1:5 e 116 HP) 	 lJuid. 

Rotação: 1140 Rpm. 
Frequtncia: 50160 Hz. 
Tendo 1271220v (Bivolt). 

• Dirnensionamento e robustez da Ilação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

Cordão de ahinentaçio (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem 
Matérias- primas. tratamentos e acabamentos: 
• As matérias primas utilizadas na 6briaçio do produto devem atender as normas zicnieas 
específicas para cada material. 
• Câmara de socos, tampa e gabinete em aço mcx AIS! MM 
Aro de câmara de liquido, copo e peneira cm aço inox AIS! 304. 
Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. 
O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elemento, perftsranccs•  
Esterilizador de mamadeiras pais micro-ondas - (ES) 
Descrição: 

Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 
4. mamadeiras. 	 Unid. 	2 

1 Dimensões: 
• Altura: máximo lSOmm. 

jDiâmetro / Largura: máximo 280mm.  

coMissÃo PERMANENTE DE n.oÂo 
Av. Presidente Cutelo Branco, r 5100- Centro - CEP: 62.8*040 
Horizonte- CE 
Fone: (U) 3336.1434 



(1 

p0 

a PREFEITURA 
MUNICIPAL 1W 

áf 
 

HORIZONTE 

Caracteruticas cunstrunvas: 
Base em polipropileno copoilmero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, 

no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolimero, transparente, cora 
clipes e/ou presilhas para kchamento hermético. 
Requisitos de segurança: 

O esterilizador deve ser construido de modo a proporcionar proteção adequada contra contam 
acidental com panes quentes (bordas. superficies), que possam expor o usuário a risco de 
queimaduras durante a operação 

O esterilizador não deve apresentar elementos persrantes, arestas cortantes ou irregulares que 
possam vis a causar riscos aos usuários, em utilizaçSo normal ou durante a higienização. 

O produto não deve oferecer nsco coxicolâgico ou eliminar resíduos quimicos durante sua 
utilização 
Matérias-primas: 

As matérias primas utilizadas na fabricaçao do produto devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material 

Base e tampa do produto confeccionadas em polipeopileno copolimera  
Ferro elétrico a seco - (ER) 
DnSçJo: 

Poctncial000W 
Consumo: l,OkWh 

S. Cor: branco Unid. 2 
Voltagem 110V ou 220V (aio lb*volt) 

Dimensões e Peso: 
• Dimensões aproximadas: 25x10.5x12 em (AxLxP) 

Peso aproximado: lSOg  
Multiprocessador de Al~ - 
Oescriçlo; 

Multiprocessador de alimentos, com laminas multiflincionais, modelo doméstico. 
Capacidade: 

Tigela grande: apiox 2 litros de ingredientes liquidos ou 3 kg de massa 
Características construtivas: 

Laminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 
Tigela extrag,ande, com capacidade aprOL para 2 litros de ingredientes liquldos ou 3kg de 

- Tampa da tigela com bocal Largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras 
• Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duraçio e 
frequtncia do processamento• 
Segurança: detecção de campa e tigela e freio mcc3mco de IS; 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

-Motor cem potência del0øW -: 

• Voltagem 11011 e 220V. 
Dimensiouamenm e robustez da fiação, pluguc e conectores elétricos compatíveis com a 

6.  corrente de operação UnjØn, 
• Cordao de alimentação(rabicho) crrtuflcada pelo INMEVRO, com indicaçioda  voltagem. S' 
• Os accnónos devem combinar com a coe da velocidade, e possibilitar a limpeza em lava louças  
Acessórios: 

- batedor para mistura de massas leves e pesadas; 
- 1 faca de corte em aço inoxid,icl para carnes, legumes e verdurz  
_2 discos demecal pua ralar e picar em pedaços finos emédios; 	-- 
- liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer 
ingredientes variados; - 

- 1 disco emulsiflcador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. 
Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 
• As matérias primas utilizadas na fabricaçio do produto devem atender Às normas técnicas 
especificas para cada material. 
• Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS 
• Disco emulsiflcador fabricado em PP 

Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. 
Discos e lâminas de corte flabr~ em aço inoxidável. 

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cotiantes ou 
elementos perfirantes.  
Microondas 30L - Linha Branca - (MI) 
DcsatçIo: 

• Forno de microondas 
Capacidade: 

7. Volume útil minimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do UnId. 2 
equipamento. 
Caracteristicas construtivas: 
• Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura 
eletrostática em pó, na cor branca.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
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Iluminação interna. 
• Painel de controle digital com fljnçtes pré-programadas 
• Time, 

Relógio. 
• Porta com visor central. dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 
• Dispositivos e travas de segurança 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 

• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
- Phigue e cordão de alimentação com cetuticaçio INMETRO. 
• Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). 

Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
• Selo de certificação tNMETRO. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

As matérias primas utilizadas na fabncação do equipamento devem atender ás normas técnicas 
especificas para cada material. 
• Todas as partes metálicas deverão atar isentas de rebarbas e arestas conantes. 

Todas as flxaç5es vislveis. parafusos, anistias deverão possuir proteção adequada contra 
conoslo' oxidação ou serem fabricados em aço Inox. 
- As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser consrruklas de modo 
a suportar desgastes em uso normal.  
Mizer de Alimentos - Linha Dosttka - (MX) 
Descrição: 

Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. 
Dimensões aproximadas e Seriada: 
- Altura: 430mm 
• Largura: 60mm 
Pro&ndidade: 650mm 

• Tolerãncia: •/ - 10% 
Caracterlaticas construtivas: 

Capacidade volumétrica do copo 1 litro. 
• Cabo (alça) ergonómico. 
- Lamina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical cria hori,ontal 
• Recipiente para trituração. 

$ 
Tampa e lAmina do triturados removíveis. 

• Base antirespingos. 
• Botão tinto. 
Motor de 400W. 

- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compa vcis com a 
corrente de operação. 

Cordão de aEmentaflo (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voaagem. 
Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 
- As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender ás normas técnicas 
especificas para cada mataial. 

Corpo do aparelho construido cm polipropdeno e borracha. 
• Jarra para a polpa construlda cm actilico SAN. 
• Jarra em plástico virgem de 10  uso, atóxico. 

O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas arestas cortante, ou elementos 
perfurantes.  
Purificador de água refrigerado - (P1» -= 
Descrição: 
- 	Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INME.TRQ, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente. 
Capacidade 
- Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. 

Atendimento: mínimo de 30 pessoas 
Caracteristicas gerais 
• 

 
Constituído de: 

- Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o 
9. cloro livre. Unid. 3 

- Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 
- Botão de acionamento automático do tipo fluxo contInuo, com regulagem para diferentes nlvS 
de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
- Bica telescõpica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. 
- Ornara vertical de filtragem e purificação. 
- Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura 
eletrostática a pó. 
- Painel frontal em plástico ABS de alta resistencia com proteção (5V. 
- Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
- Pressão de funcionamento: _3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/an' 14 kgf/an9.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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Temperatura de trabalho: 034 40' C. 
- Componentes para fixação e instalação: 
• canopla. conexões cromadas; buchas de fixação 58; paraflisos; sedutor de vazio; 
adaptadores pata registro: flexível e mangueira. 
• Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos FNMETRO, 
comprobatõrios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eflcitncla 
bacteriológica "APROVADO" 

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração aio poderá ser prejudicial 4 antada de ozõnio, 
conforme protocolo de Monacal de 1987; Decreto Federal o° 99.280 de 07/06190, Resolução 
Coziam. 'C 13 de 1995, Decreto Estadual n 041.269 de 10103197 e Resolução Conama 00267  de 
2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ('Global 
Wanmng Potencial" . Potencial de Aquecimento Global). conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal n °  544$ de 12105105, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante 
"RÓOOC 

Dimensionamento e robustez da fiação, pluguc e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação, citando de acordo com a determinação da portaria Inmetro no 185, de 21 
de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrõnicos se 
adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NOR 14136, a partir de tu de janeiro de 2010 

LOTE 39  

Item Especificação lJnid. Quaat. V. US. V. lbS 
Batedeira planetária 201.- (Ml) 
Descrição: 

Batedeira planetária induslai, e= capacidade para 20 litro,, fialtricida em conformidade coe» 
a Norma Regulamentados. do Ministério do Trabalho e Emprego. NR 12 - Segurança ao 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 

Altura: 764nim 
Comprimento: SIJmm 

• Largura: 374mni 
• Tolerincia: '4. 15% 
Caracteflzticas constrntivas: 

Estrutura ou suporte para o motor cm aço, com fino acabamento em pintura epôxi. 
• Cuba em aço inox 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com nt niveis de velocidade. 

• Sistema de troca de velocidade progressiva com polia vaziadora. 
• Com batedor espiral, batedor raquete, batcdor globo e eseorregador para ingredientes. 	

unid 
Grade de segurança que desliga a máquina ao se: levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona segurança operaciotal 
Temporizador de IS minutos. 
Proteçào e velocidade inicial ..antiplasb. 
Acessórios inclua 
Voltagens (V): 230/60/1. 
Motos: '/,HP. 
Dimensionamento e robusta da fiação. plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. - 

Cordão de alimentação (rabldso) certificado pelo iNME! tu), com indicação da oi:agcrn 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 
- As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material. 

Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura rio epõxi 
• Cuba cm aço inox AIS! 304. 

O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, un(Aç cortantes ou 
elementos perfurantes.  
Liquidllkadorindustrial capacidade de tIL- (LQI) 
Descrição: 

Liquidificador 	industrial 	de 	8 	litros, 	fabricado 	em 	conformidade 	com 	a 	Norma 
Regutamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NRI2 . Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos 
Capacidade: 

Copo com capacidade útil de8litros 
2 

 

Ua$. 
Caracteflsticas construtivas: 

Copo removível confeccionado em chapa de aço moa, em peça única, sem soldas, com 
espessura de 1 mm 

Fia ngc do copo em material plástico injetado, em cor data. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de I,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e 

soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo 
comsoldas lisas. uniformes e sem _frescas dc modo a evitar o acúmulo de _resíduos.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
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Tampa do copo cm aço 'noz. espessura nilnuna de chapa de 0.ômm, com dobras estruturais que 
permitam a limpeza intensa 

Gabinete do motor cm aço ritos. espessura minoria de chapa de 0.6mm. flange superior e ao da 
base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não 
haver entrada de líquidos no gabinete do motor 

Sapatas ant,vibratórias em material aderente. 
Facas, eixo. buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço 

mcx. 
O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de lixaçao deve ser removivel para limpeza. 

sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
• Range de acoplamento do motor, pinos de tração e elemenio, de fixação em aço inoz. 
Interruptor liga/desliga 
Interruptor para pulsar. 
Motor monofásico de ½ HP. 

• Dimensionamcnto e robustez da fiação. plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220V por meio chave comutadora. 
Indicação da voltagem na chave comutadora 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 com dectxnprimento. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 
As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem acender às norutis técnicas 

especificas para cada material. 
Copo, tampa, alças e gabinete em aço mcx AISI 304, com acabamento 1311 N.7 do lado externo 

e 28 do lado interno, conforme padrões ASTM 
• Range do copo, base e finge dopbinete em pohproptleno injetado v.gett em cor clara 

Facas em aço inoz AISI 420 cemperado. 
• Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço moa AIS! 304. 
• Pino elástico de tração da faca cm aço mas AISI 304. 
• Range de acoplamento. pina de tração ed'de fixação em aço inoz AIS[ 304. 

O equipamento e seus cotupoceotes devem ser isentos de rcbart'.ts. arestas cortantes ou 
elementos perfurantes.  

3. 

Descrição: 
Batedeira planetária de aplicado sem,iadustrial, com rapacidadc pata 5 litros, fabricada em 

conformidade com a Norma Regulamentadas do Mani,tcrio do Trabalho e Emprego, NR 12-
Segurança no Trabalho em Máquinas e Eqsamentos 
Dimensões e tolerância 

Largura 240mm; 
Profundidade: 350mm, 
Altura 420mm; 
Tolerância, +1. 15% 

Caracteristicas construtivas 
Estrutura ou suporte pira o motor cru aço, com fino acabamento em pintura epoxi. 
Cuba ciii aço inox. 

• Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção  da cuba para liigienizaçZo. 
Sistema de engrenagens helicoidais 
Com quatro alvas de velocidade. 

• Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadas. 
Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave ,cictora de velocidade 
Manipula trava/ destrava 
Com os seguintes acessória inclusos: 

- 1 tacho em aço inca, com capacidade pau S litros; 
- 1 batedor para massas leves; 
- 1 batedor plano para massas pesadas, 
- 1 batedor globo para claras, etc. 

Frequtncia. 30/60hz 
Poténcia SüOwats. 

• Voltagem 110 ou 220V (monofásica) 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material 

Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em ep&i 
Cuba em aço moa ÃlSl 304. 

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

Unid. 

-4--.. -t 
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- - Llqulddicador semi-industrial capacidade de 2L - (t.Q2) 
Detenção: 

Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar 
Capacidade para Trituras Gelo 

Capacidade 
• Copo com capacidade útil de 2 litros. 
Cancteflsticas conitiutívas: 

Copo removível, confeccionado em chapa de aço moa, em peça (mica, sem soldas, com 
espessura de 1 min. 

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. 
Alças em aço moa, espessura de chapa de 1 .2smni. com bordas rebatidas para o lado interno e 

soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção & residuos Fixação das alças ao copo 
com soldas lisas, uniformes e sem frescas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em aço 'moa, espessura mínima de chapa de 0.Õmm, com dobras estruturais que 
Permitam £ limpeza interna. 
• Gabinete do motor em aço Soa, espessura minima de chapa de 0,6mm. flange superior e ao da 
base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da Ilange posicionado de modo a não 
haver entrada de liquida no gabinete do motor. 

Sapatas antrvibracórcas em materiai aderente. 
• Facas eixo, buchas, porca fixadora do eixo da Sca e pino elástico de tração da faca — aço 
Soa. 
• O conjunto fbrrnado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, Unid 3 
sem a necessidade de utilização de krramenias. 

Range de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço utox. 
Interruptor liga/desliga. 

• 
 

Interruptor para pulsar. 
• Motor monofásico de 'A  HP.  
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compadveis com a corrente 
de operação. 
• Voltagem do aparelho: comutável IIOV/ 220V por meio chave comutadora. 
• Indicação da voltagem na chave comutadora. 
• Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mmdc' comprimento. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 
• As matinas primas utilizadas na fabncaçio do equipamento devem atender às nos 	tõcnicas 
especificas para cada material. 
• Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AIS] 304. com  acabamento BB N.7 do lado externo 
e 213 do lado interno. conforme padrões ASTM. 
• Range do copo, base e Ilage do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor data. 

Facas em aço 'moa AISI 420 temperado. 
Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da tãca cai aço inOx AlSI 304. 

• Pino elástico de uaçãoda  faca em aço inox AISI 304, 
• Range de acopla~, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AlSI 304. 
- O equipamento e seus componentes devem ser isentos de tebaibas, aresta cosuntes ou - 

elementos perfurantn. 	 . .• - _________ __________ 
Valor Total do Lote 39  

WTE4O  
lt Espedflaçio 	- VaU. - TQuast, V. Unta. V. Mal 

Bebedouro elétrico conjugado - Duas colunas -($81) 
Descrição; 	 - 

Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade 
aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/li aprox.)e certificado pelo JNMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 
- Altura: QtOnim 
- Altura pane conjugada: 650mm 
- Largara 6óOmm 
- Profundidade: 291mm 
- Tolerância: '-/-lO% 
Caractetisticas construtivas: 

Pia em aço moa AIS[ 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. ViS. 5 
- Gabinete em aço mox AISI 304. 

Torneios: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) 
torneiras de jato inclinado para boa e 01 (uma) torneira em haste para copo. 

• Reservatório de água em aço Soa AISI 304. bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpetina 
(tubulação) em cobre (0.50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. 

Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. 
Tennostato com controle automático de temperatura de 4 0  a 15°C 

• Compressor de 1 /tO de ff. com  gás ecoláco. 
- Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do 
sistema). 

Dreno pan limpei, da cuba.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, e 5100 - Centro - CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Raio sinfonado que bana o mau cheiro proveniente do esgoto. 
• Voltagem: compailvel com todas as regiões brasileiras 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/li aprox.). 
Não possuir antas uvas, arestas ou quaáquer outras salitncias cortantes ou perfinantes de 

modo a não causar acidentes. 
• O bebedouro deve ser acesalvel, em conformidade à NBR 905012005, no que couber. 

Produto de calificaçio compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, 
comprobatôrios de conrmidade com a legislaçào vigente, inclusive com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". 

O gás a ser utilizado no processo de refrigersçao ido poderá ser prejudicial â camada de ozônio. 
conforme protocolo de Monacal de 1987; Decreto Federal n° 99.280 de 07106/90. Resolução 
Conania ir 13 de 1995, Decreto Estadual ir 41.269 de 10103197 e Resoluçio Cocaina ir 267 de 

2000. É desejavel e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo Indice GWP ("Global 
Wanning Potencial"' Potencial de Aquecimento Global). conforme o Protocolo de Kyoto de 
1997 e Decreto Federal ir 5015 & 12105/05, devendo nesta opção utilizas o gás refrigerante 
•'R600a 
- Dimensionamento e robustez da flaçao, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. estando de acordo com a detcrminaflo da portaria lameiro n° 185, de 21 
de julho de 2000. que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletxÔnicos se 
adaptarem ao novo padraode pluguese tosnadasNbR 14136, a pflü de Jt de janeiro de2Ol0. 
- Indicaçto da voltagem no cordão de allmcntaçao 
Matias-primas, tratamentos e acabamentos: 
• As matérias primas utilizadas na ftbricaçao do equipamento devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material. 
• Todas ar soldas utilizadas nos componentes em aço inoz deverão sei de argônio e possuir 
superfície lisa e homogénea, aio devendo apresentar pontos cortante., superficies ásperas ou 
escórias. 

Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. 
Parafusos e porcas de aço mos. 

• Torneira em latia cromado. 
• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebazt'as, arestas corantes ou 
elementos perfiiranies.  

Valor Total do Lote 40  

Item Especificaflo Uald. _Q V. 1/ais. V. Total 
Ventilador de Teto - (Vi) 
Dnctlçio: 
Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades 

1. Caracterlsticas: Unid. 13 
• Comprimento - 48em 
• Largura - 23,5cm 
• Altura - 26cm  

Valor Total do Lote 41  

LOTE42  
Itan Espeelficaçio Uatd. . ,Qua. 1 	V. Unit. V. lbW 

Máquina de lavar roupa apseldade de Mg -  Linha branca - (MOJ 
Desaiçio: 	

£ - 

Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) 	 . 

• Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mts (1 l0'i)I 7.83 kWh/més (220V) 	 - 1- 
• Cor: branca 	 - 

• Potência: 550.0W(110/220V) 	 - 

Rotaçio do Motor . Centnftsgaçào: 750 rpm 
• Dimensóesaproximadas: 103,5x62x67cm(AxLxP) 
• Peso aproximado: 40,5Kg  
Secadora de Roupas - (SC) 
Descrlçio: 

Duto de exaustão 
Sistema anti-rugas 
Secagem por tombamento auto.reverslvel 
Seletor deb temperatura de secagem 

2.  Seca Iokgderoupascentrilbgadas Uaid. 
Consumo de energia: 0,2 kWh 
Voltagem: 110V ou 220V (do é bivolt) 
Cor: branco 

• Dimensões aproximadas. 85x60x54 cm (AXLxP) 
Peso aproximado. 30Kg 

055: Todos os equipamentos acima relacionados deveria acender a rekréncias de mercado  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. PresIdente Cutelo Branco, a° 5100-Centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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(comercializado cm prateleira), utilizando marcas nacionais e tocar em produtos que sejam 
regulados compulsoriamente. Todos os equipamentos acima relacionados deverão possuir os 
selos de eficiência relanonados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória. A 

1 etiquetagem determina a redução no consumo de energia elétrica em  
Valor Total do Lote 42  

LOTE 43  
Icem Especificação Uald. Qus. V. liS. V. Total 

Lavadora de louças indusirlai - (LV) 
Dnaiç*o: 

Lava louça industrial, tipo monocárnara 
pré-requisitos: 

É de inteira responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo 
devem ser observados 
Procedimentos para instalaçAo: 

A instalação da máquina lava louça deve ser frita com os necessários cuidados para evitar 
problemas e danos ao equipamento e garantir sua plena utilização. 

Ao receber o equipamento verifica se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita 
notificar imediatamente o revendedor ou a ftbifl. 

A instalaçioda lava louça requer: 
- rede elétrica (energia): 
- rede hidráulica (água). 

rede unitária (esgoto); 
• Observações Gerais: A garantia não engloba danos resulcatues do nãocumprimento das 
presentes instruções de instalação. 
Requisitos pan instalação: 
Energia elétrica 

Certificar-se que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações 
técnicas da máquina a ser adquirida 

Ponto de instalação elétrica exclusivo para a lavadora, com distância máxima de lo meta do 
quadro de distribuição, que atenda as características da voltagem escolhida. 

Potência requerida: 6,7 KW 
220V biAsico: com fiação  de cena; disjuntor bipolar 50' por fase: fiação  mínima de 10mm2. 
220V rnftsico: com fiação de cena, disjuntor tripolar 30 1  por fase; fiação mirnma de 4mm2. 

• 380V trirásiço: com fiação de lena e neutro; disjuntor tripolar 20' por fase; fiação minisna de 4 
mm2. 

440V tnftsico: com fiação de tara: disjuntor cripotax IS' por fase; fiação  minuta de 4min2. 
A;ua 
- Água fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. 

Recomenda-se o uso de filtro de resíduos. Cnid. 
Esgoto (dreno) 
Tubulação em uivei abaixo da base da lavadora, de SOmm, de material resistente Paris  suportar a 

temperatura da água para enxague, prevista pela máquina. 
Dimensões e tolerância. 

9 Da máquina 
Largura: 595mm 

• Profundidade: 615miu 
Altura 840tnm 

Espaço útil de lavagem 	 - 

Largura: 495mm 
Profundidade: 495mm 
Altura: 340mm 
Toleráncia. +1-20% 

Características construtivas: 
Operações: lavagem e enxâgue. realizados através de braços giratórios superiores e infrrlotes. 
Produção mectnica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/boTa. 
Capacidade por gaveta: 33 pratos (0 190mm) IS pratos (0 3mrn)ou bandejas ou IDO talheres 

ou 36 copos (0 lOmm) ou 50 xlcaras (0 óomrn). 
Capacidade mecânica: mlnima de 32 ciclos (gavetas por hora). 
Tempo de ciclo. (lavagem + enxágue) 112 segundos. 

• Painel de comando: urna tecla Liga/desliga e uma de operação. 
Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. 
Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. 

• Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das 
temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. 
- Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a poria seja aberta. 

Filtro de moro-bomba de lavagem, dreno, braça de lavagem e enxigue e tampões desses braços 
removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas 
- Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico 

Temperatura da água para lavagem de 55 0  a 65°C 
Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C  

COMISSÃO PERMANENTE DE ntzoÃo 
Ai-. Presidente Castelo Branco, n* 5100- Centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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Potência da bomba de lavagem: 1ev 
Potência da bomba de enxAgue 0.5ev. 
Acessórios 
Aquecedor elétrico de água e enxAgue 
Conjunto pressurizador de enxAgue 
Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (racks) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (raies) lisa 

pua cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. 
Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 melro de 

cosnpnmer.to, no mlnimo. 
• Acessórios opcionais 
• Gavetas (racks) para copos em tamanhos diversos; 
• Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. 
• Estrutura de apoio em aço inoxidável. 
Cobertura H acréscimo de 6cm na altura de lavagem. 

- Kit44üvolts 
• Tennõmetros digitais. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 
• As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender as normas técnicas 
especificas para cada material. 

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argõnio e possuir 
superfide lisa e homogénea, não devendo apresentar pontos corantes, superficies ásperas ou 
escórias. 

Estrutura do equipamento fabricado em aço inoxidável AIS! 304 
0 equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perttirantcs.  
Valor Total do Lote 43  

LOTEM ______  
fluem 	-- 	 Especflkaçlo t.Jnid. Qnaat. V. USa. V. Ibtal 

Balança plataforma pua 150 kg - (DIZ) 
Descrição: 

Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel fabricada e afrrida de acordo com o 
Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" . Portaria 

INMETRO C 236. de 22 de dezembro de 1994. 
DSeasôes e tolerada: 
Platafbrrna: 	 -- -. 

Largura: 43em. 
Comprimento: 61cm. 
Toleráncia: +,. 10,q0. 

Capacidade 
• Capacidade dspen: 150 kg. 
Características cowtudvas e Pjncio'sais 
• Com plataforma e piso móvel, 
• Coluna tubular longa. 	 . 

Divisão de SOg. 
• Indicador bateria delonga duração. 
Alto desligamento para proporcionar economia da bateria 

• Bocto liga/ desliga. 
• Com visor cristal liquido e dígitos vindes 
• Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com ftinções. 
Tensão elétrica: 110 e 220V. 

• Com carregador + batem e demais acessórios, 
• Rodizios de movimentação 
• Flugue e cordão de alimentação com certificaçio INMETRO 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da 
peração. 
Matérias primas. tratamentos e acabamentos: 
• As mactrias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender ás normas técnicas 
especificas para cada material 

Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inoz deverão ser de argõnio e possua 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias. 

Plataforma fabricada em aço carbono ME 1020. 
Rodizios de movimentação em polipropileno injetado. 
Teclado em pohcaft'onato 
O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementosperftirantes.  

= 
Unid. - 

FP: 62.88040 
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Balança de prato com capacidade pn IS k$ - (EL 1) 
Descrição: 

Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de IS kg. fabricada e 
afrrida de acordo com o " Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não 
Automático," 	Portaria INMETRO n°236, de 22 de dezembro de 1994. 
• Classificação metrológica: "Tipo W. 
Dimensões. 

• Dimensões minimas do prato: 240 x 325 mera. 
• Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 
• Capacidade: IS k3; 

Divido: de 5g em 5g. 
Caractensncas construtivas e flancionais: 
• Gabinete em ABS. 

Display de LCD de 5 dignos com mínimo de 12mm de altura. 
• Teclado de membrana composto de teclas e fiações. 
• Pés reguláveis, 

2. 
Nível debolha. a 

• Desligamento automático, 
• Temperatura de opetaçiode -10°C a '40'C ou com reduçio dcssa fa ixt de temperatura. 
• Umidade relativa suportada: 101% a 90%, sem condensa4ç, 
• Tendo elétrica: IIOVCA / 220VCA. 
• Comutação automática de voltagem. 
• Prequincia de rede el6trica: 60 Hz. 
• Consumo m&ximo: 10W. 
• Bateria intenta. 
• Plugue e cordão de alimentação com eerificaç.lo INMETRO 
• Dimensionamento da fiação, plugue e concclores elétricos compativeis com a coneote de 
operação. 
Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 

Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. 
Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de 

ressalto para retenção de pequenas quantidades de Liquidos, 
• Suporia do prato em alumínio injetado; 

Gabinete construído em ABS injetado 
Valor Total do Lote 44  

Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.SOL - (LXI) - 
Deseriçio: 

Kit composto por 3 coletores para coleta de nsiduos orgânicos e seletivos. para área externa. 
sendo. 
- 1 (um) coletor para lixo reciclãvcl (vidro), com capacidade de 50 litros; 
- 1 (um) coletor para lixo r'eciclt'el (papel), com capacidade de 50 litros: 
- 1 (um) coletor para lixo recidáve) (mera!), com capacidade de 50 litros; 
- 1 (um) coletor para lixo orginico (alimentos), com capacidade de 50 litros: 
- 1 (um) coletor para lixo não rcdcláel, com capacidade de $0 litros; 
Caracteristicas gerais: 	 -- 	 - 

• Fabricado em bdpe. polictilcno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e (ecnicamentet 
aditivado para oferecer alta rcsisttncra ao Impacto e a traçfto. 

Aditivaçio extra com antioxidante e anti 13V para os níveis de proteção classe 8 CV - 8.0 que 
evita o produto desbota,, ressecar ou raóar. 
• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
• Disponibilidade nas cotes: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, confirme normas da 
CONAMA e adesivados confirme o tipo de lixo. 
• Eixo em aço com tratamento anticorroslo. 

Fassivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida Útil. 

com pedal e tcpa em 
Descrição: 
• Lixeira 50 tinos com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem 
soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em CV. Pedal fabricado em 
tarugo de (erro macio galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em Uaid. 
suporte reforçado e preso á lixeira por 04 prarafiaros. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa 
Dimensões: 
• Medida Externa: 71,0x44,5x37,0 

Ii 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Ar. Presidente Castelo Branco, V 5100 - Centro - CE?: 62.380-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Canos coletores de lixo - Cap. IZOL - (CL) 
Dcscdç*o: 

• Coletores (tipo cont€neres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, 

- 1 (um) coletor para lixo reciclavel com capacidade de 120 litros/$Ok& 
- 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 littos'$Okg. 
Dimensões e tolerância: 

0 d 2  

Coletor (coo ttincr pata coleta de resíduos orgânicos e seletivos) - 

120 liuos/SOIcg 
Altura: 101Ozum 
Largura: SOOmm 
Profundidade: óOOinm 
Tolerância +1-10% 
Canclerisdcas gerais: 
• Fabricado cm hdpe . polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resisttncia ao impacto e a nação. 
- Adilivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 U 	- 8,0 que 
evita o produto desbotar. ressecar ou rachar. 
- Com pedal e estrutura pira aberturalftchamcnro da tampa, fabricado cru aço com uatamento 
anti conoslo ou com pintura eletrostática. 
• Superficies internas polidas e cantos arredondados. 
- 	Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza. vouíorrnc normas da 
CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo 
- Roda de borracha maciça vulc.aaizada, com núcleo injetado em P1' (pou:propileno). com - - 

tratamento antiflirlo incorporado; com medida de 200mrn x 2" 
- Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
- Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim, de sua vida útil. 

Valor Total do Lote 45  

3.3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA FORMAÇÃO DE 
LOTES: 
3.3.1. Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE 
3.3.2. Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele 
que melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista 
que os produtos agrupados em lotes são similares, -minimizando a cotação de itens ou lotes de valores 
insignificativos, e o seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos licitantes, 
proporcionando urna maior economia de escala, melhora na padronização, logística e gerenciamento dos 
produtos, já que a unidade gestora solicitará o objeto a um número menor de fornecedores, bem como 
maior agilidade nó julgamento do processo. 1 - 

4 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS: 
4.1. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expedição de ORDEM DE 
COMPRAS pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora. 
4.1.1. Observadas as determinações e orientaçôesconstantes da ordem de compra, o %mecedor deverá 
fazer a entrega dos produtos no local indicado, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que 
receberá o atesto declarando a entrega dos produtos. 
4.1.2. O aceite dos produtos pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por 
vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo do edital 
quanto aos produtos entregues. 

5- CARTA PROPOSTA: 
5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do instrumento convocatório, e enviada exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sem a identificação do fornecedor, contendo a caracterização do produto proposto no campo 
discriminado, contemplando os itens, em conformidade com o termo de referência - Anexo 1 do Edital, a 
qual deverá conter: 

5.1.1- A modalidade e o número da licitação; 
5.1.2- Endereçamento à Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte; 
5.1.3- Prazo de entrega dos bens conforme os termos do edital; 
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5.1. Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.1.5. Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no 

edital, contendo a indicação da marca, quando se tratar de aquisição de bens; 
5.1.6- Os valores unitários e totais de cada item cotado, bem como o valor global da Carta Proposta 

por extenso; 
5.1.7- Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o 

fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a 
execução do objeto desta licitação. 

5.1.8- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitas de habilitação e que sua 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2- O encaminhamento de Cana Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 
de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Cartas Propostas 
e lances. 

5.2.1- A Carta Proposta escrita será elaborada em conformidade com o disposto no Anexo II - 
Modelo de Cana Proposta. 

5.2.2- A licitante deverá encaminhar em anexo, no Sistema, sua CARTA PROPOSTA, na forma 
do Anexo II do Edital, através da opção FICHA TÉCNICA, em arquivos no formato Zipfile (zip). O nome 
do arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo, ex.: Anexotzip,e o tamanho de cada arquivo não poderá 
exceder a 500Kb. 
5.3- Os preços constantes da Carta Proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a 
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas 
decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

5.11- Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem cotado. 
5.12- Nos preços já deverão estar incluídas ai remunerações, os encargos sociais, tributários, 

trabalhistas, previdenciáiios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo 
nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta; 

5.13- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei. 

5.14-. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, 
fl insertos no Termo de Referência, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não 

serão adjudicadas Cartas Propostas com valor superior aos preços unitários e totais estimados para a 
contratação. 

5.15- Na análise das Canas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Cartas Propostas deverão apresentar o Menor Valor por Lote. 
5.4- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. 

5.4.1- A Carta Proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado. 
5.5- O prazo de validade da Cana Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão 
de abertura desta licitação, conforme artigo 6 0  da Lei n o , 10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 
5.6- A apresentação da Carta Proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e 
seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, 
julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à 
legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n°10.520/02 e 8.666/93. 
5.7- Somente serão aceitas Canas Propostas elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos 
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 
permitido ao licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Pregoeira por meio do sistema. 
5.8- Será desclassificada a Cana Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 

- 
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5.9- Encerrada a fase de lances e/ou negociação, havendo ou não mudança do preço inicial, depois de 
declarado aceito o preço proposto, o licitante vencedor deverá encaminhar Carta Proposta final 
consolidada, em original, devidamente assinada, com os preços atualizados, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, para o endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CEP 62.880-00. 
Att. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Carta Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 
identificação da licitante, sem emendas ou rasuras, datada, devidamente rubricada em todas as folhas e 
assinada pelo representante legal da empresa, contendo os seguintes dados: 

a) Dados bancários da licitante: Banco, Agência e Conta-Corrente. Obrigatório somente para a 
licitante vencedora da licitação. Neste caso, os dados bancários poderão ser apresentados após o 
julgamento da licitação; 
b) Nome do proponente, endereço, telefone, identificação (nome pessoa física ou jurídica), aposição 
do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNN ou CPF; 
e) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 

n RO, nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissão, endereço completo, incluindo Cidade e 
UF, cargo e função na empresa, bem como cópia do documento que dá poderes para assinar 
contratos em nome da empresa. Obrigatório para a licitante vencedora da licitação. Neste caso, os 
dados poderão ser apresentados após o julgamento da licitação. 
5.9.2- A Cana Proposta final consolidada deverá conter todos os requisitos tratados no subitem S. 1, 

inclusive retratar os preços unitários e totais, de cada item ao novo valor proposto, atualizados em 
consonância com o preço obtido após a fase de lance /negociação. 

5.9.3. A proposta final consolidada não poderá conter valores unitários e totais superiores ao 
estimado pela Administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total, devendo o 
licitante readequar o valor do item aos valores constantes no Termo de Referência que compõe o processo 
licitatório do qual do Edital é parte integrante. 

6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1- OS INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA DE HORIZONTE, na forma 
dos artigos 27 a 31 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ao à presente licitação 
mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a-6•7). os quais serão 
analisados pela Pregoeira quanto à sua autenticidade e ao seu prazo de validade. 
6.2- Os documentos de Habilitação compreendidos nos itens 6.3 a 6.7 deste termo de-referencia deverão 

fl ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a soiicitiçio da Pregoeira, por e-
mail à Comissão Permanente de Pregão, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do 1 1  dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

6.2.1-0 e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: preãohorizonte.ce.gov.br  
6.2.2- O endereço para entrega dos documentos em original ou cópia autenticada é: Av. Presidente 

Castelo Branco, 5100, Centro, Horizonte-Ce, CE? 62.880-00. AU. Comissão Permanente de Pregão de 
Ilorizonte-Ce. 

63- RELATIVA À HABILITAÇÃO JUBIDICA: 
6.11- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.3.2- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso 
da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.13- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
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exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz. 

6.3.4- DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.33- Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
6.4.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

6.43- Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RF}3/PGFN no 1.751, de 02/10/2014; 

6.4.4- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
6.4.5- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
6.4.6- Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
6.4.7- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa, nos termos dô Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA: 
6.5.1- Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
6.5.2- Capital social mínimo ou patrimônio liquido correspondente a 10 0% (dez por cento) do valor 

arrematado, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 

6.6- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.6.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

com identificação do assinante, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividades 
compatíveis com o objeto da licitação. 

6.6.1.1-Em se tratando de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
obrigatoriamente com firma reconhecida do assinante; 

6.6.1.2- O atestado deverá ser emitido em papel timbrado que identifique a pessoa jurídica 
declarante, com nome e cargo do signatário; 

6.6.13- Não será aceito atestado emitido pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram 
a períodos de testes, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se 
originado de contratação; 

6.6.1.4- Os licitantes deverão apresentar apenas atestado necessário e suficiente para comprovação 
do exigido; 

6.6.13-0 atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 
b) Identificação do contrato com tipo ou natureza dos produtos; 
e) Declaração satisfatória na entrega do objeto. 

6.7- DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.7.1- Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, 

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7 0, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 
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(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos. 
conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônca para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei W. 8.666/93 e 
da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando dente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei 14°. 8.666/93), conforme modelo constante nos Anexos 
do edital; 
6.8- No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA DE 
HORIZONTE, a documentação mencionada nos subitens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Prefeitura de Horizonte, assegurado, 
neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes, o qual deverá ser entregue 
acompanhado dos documentos tratados nos subitens 6.6 e 6.7 deste termo de referência, cuja autenticidade 
e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 

6.8.1-A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Horizonte deverá 
encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto do edital. 
6.9- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências do edital referentes à fase de habilitação, bem 
como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdo e forma. 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
7.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e ficará adstrito a 
vigência dos respectivos créditos orçamentários ou até a entrega da totalidade do produto. 

8- PAGAMENTO: 
8.1- O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal do contrato, acompanhadas das 
Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do 
contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta. 
8.2- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento das notas fiscais 
devidamente atestadas pelo fiscal do contraio, acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as 
contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, do contratado, todas atualizadas, observadas 
as condições da proposta e editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de 
cheque nominal. 

9- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: n  9.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à contados recursos oriundos do Termo de Compromisso 
PAR n°  201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Educação, na seguinte dotação 

AÇAO 	PROJETO/ 	 FONTE 	 ELEMENTO DE 
ATIVIDADE 	 DESPESA 

0I125000001- 	Transferência 	de 	Convênio 	- 
União/Educação 

123650024 	1.042 	.1111000000 - Receita de Imposto e Transferência 	4.4.90.52.00. 
Educação 	 3.3.90.30.00 

•1113000000 - Transferência do FUNBED 40 0% 
• 1120000000- Transferência do Salário-Educaçao 

10- FISCAL DO CONTRATO: 
10.1- A execução do contrato será acompanhlada e fiscalizada pelo Sr. Gilberlãndio José Honório Alva, 
doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que trata 
o art. 67 da I..ei no 8.666/93, alterada e consolidada. 

11- OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
	 ti 
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a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, pane integrante do 
contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 

b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 
obriga a atenda prontamente; 

c) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela contratante, 
assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com 
o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, 
alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e 
coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças em repartições públicas, registros, autenticações do 
contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contratada(o) a inexistência 
de qualquer vínculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da contratante; 

fl Submeta-se ás normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 
urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da 
Lei n° 8.666/93. 

12- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 

informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o termo de 
referência, parte integrante do contrato; 

c) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

13- SANÇÕES: 
13.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o contato 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, enscjar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, flhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cõrneter fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de 
Horizonte e será descredenciado no Cadastro da Préfbitura de Horizonte pelo prazo de até 5(cinco) anos, 
sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das-demais cominações legais: 

13. 1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) recusar-se a assinar o contrato; 
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) não mantiver a proposta ou lance; 
d) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
e) comportar-se de modo inidóneo; 

13.1.2 - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 
contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (tinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens; 

13.1.3 - multa moratória de 200% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 
13.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou 
descumprimento por pane do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste instrumento ou em \ 	coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
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outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem 
prejuízo das demais sanções previstas na Lei n o  8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n. °  10.520/02, as 
seguintes penas: 

a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato, conforme o caso; 

13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

13.11 -  Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 

13.12- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
13.4- Constituem motivos para rescisão do contrato: 

13.4.1-o descumprimento das condições contratuais ou o seu cumprimento de forma irregular; 
13.4.2- a não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
13.4.3- a não aceitação da redução do preço ofertado, quando se tomar superior àqueles praticados no 

mercado; 
13.4.4- razões de interesse público; e 	 -: 

13.4.5. quaisquer dos motivos elencados no art. 78 da Lei n°8.666/93. 

14- DISPOSIÇÕES FINAIS: 
14.1- Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, constando todas as condições necessárias e suficientes, ficando proibido por 
este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, ou frustrem o caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstáncia impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do 
art. 3° da Lei N°. 10.520102. 
14.2- Reproduza.se:este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor estimado 
aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
14.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei n° 10.520/02 e os Decretos n° 3.555/00 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como -um anexo ao edital. "Na 
licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado emplaniihas de quantitativos e preç unitários não constitui um 
dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no coso concreto, a avaliação dá oportunidade e conveniência de incluir esse orçamento no 
edital ou de informar, no ato convocatório, a sua disponibilidade aos interessados e os 'netos para obté-lo." (Acórdão n° 
114/2007, Plenário, rei. Min. Benjamin Zymier). 

- 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente caneta Branco, n' 5100- centro - CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (55) 3336.1434 
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ANEXO II  - MODELO DE CARTA PROPOSTA 

CARTA PROPOSTA 	 - 

Número do Pregão: 

Objeto:. 

Lote 

Especificação do Objeto: Valor Valor 
Item (constando toda a especificação do Anexo 1) Quant. 	Marca unitário total 

R$ 

2.  
3.  

Prazo de Entrega: 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, contbrme estabelecido em edital): 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 
referentes a tributos, encargos sociais e demais Ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitas de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: 

CONfiSSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
À., . Presidente Castelo Branco, m 5100 - Centra . CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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ANExom 
MODEtÕ:DEDEaARACÂO 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 
em processo licitatôrio, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao inciso XXXIII, do 
artigo 70,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar e contratar 
com a Administração Pública, e da inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação ficando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste 
edital (art.32, §2 0, da Lei n.° 8.666/93). 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

1, 
DECLARANTE 

(CE), _______ de 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	 - 
Av. Presidente castelo Branco,? 5100- Centro- CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (U) 3336.1434 



'wí PREFEITURA 
1 	MUNICIPAL ni: 

HORIZONTE 

EDITAL Do PREGÃO ELETRÔNICO N° 2019.O1s}9.1-IC 

CONTRATO N°: - 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE, E DO OUTRO ____PARA 
O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 23.555.19610001-86 e CGF n°06.920.288-5, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 
5100, Centro, Horizonte-Ce, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado pelo 
Secretário, Sr. Reginaldo Cavalcante Domingos, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado 

estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ sob o n.° 	 , neste ato 
9.' representada pelo(a) Sr(a). , portador(a) do CPF no , apenas denominada de 

CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o n° 2019.01.09.1-PE, em 
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal n° 
10.520, de 17/07/2002. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente contratação é Aquisição de mobiliários e equipamentos padronizados 
para equipar o Centro de Educação Infantil (Cajueiro da Malhada), de acordo com o Teimo de 
Compromisso PAR n°  201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE e a Prefeitura Municipal de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referencia. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBIUO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

n 3.1. O valor global da presente avença é de R$ 	a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, segundo as ordens de compras expedidas pela Administração, de conformidade com as notas 
fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, 
Estaduais, Municipais, FGTS, CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 

3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) meses da 
contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e 
encaminhamento da documentação tratada no subitem 3. 1, observadas as disposições editalícias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. O contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota 
Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante 
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a 
relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, a' 5100- Cento- CEP:  62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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Administração para a justa remuneração do fornecimento. objetivando a manutenção do equilíbrio 
económico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, «d" da Lei Federal n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá até adia 

de _____________ de _______ ou até a entrega da totalidade dos produtos/bens licitados, adstrito a 
vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. A despesa decorrente deste contrato correrá à conta dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 
PAR n° 201600436 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Educação, na seguinte dotação 
orçamentária: 

AÇÃO 	PROJETO/ 	 FONTE 	 ELEMENTO DE 

fl 	
ATIVIDADE 	 DESPESA 

1125000001- 	Transferência 	de 	Convênio 	- 
União/Educação 

123650024   ' 	042 	• 1111000000 - Receita de Imposto e Transferência 	4.4.90.52.00 
 Educação 	 3.3.90.30.00 

• 1113000000 - Transferência do FUNBED 401/o 
• 1120000000- Transferência do Salário-Educação 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As panes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei Federal n°8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02. 
6.2. O CONTRATADO obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, pane integrante do 

contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética; 
b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se 

obriga a atender prontamente; 
c) Arcar com as despesas de entrega dos produtos/bens nos locais determinados pela contratante, 

assumindo todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com 
o contrato, tais como: salários, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos. 

9) alimentação do seu pessoal, deslocamentos de funcionários, equipamentos de proteção individual e 
coletivo, tributos, seguros, taxas e serviços, licenças cm repartições públicas, registros, autenticações do 
contrato, etc, e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela(o) contrarada(o) a inexistência 
de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser 
firmado; 

e) Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da contratante; 

1) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, discrição e 
urbanidade na relação interpessoal; 

g) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre dentro dos 
prazos estabelecidos; 

h) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na execução, até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 10 do artigo 65 da 
Lei n°8.666/93. 

6.2.2. No caso de constatação da inadequação dos bens às normas e exigências especificadas no 
Termo de Referência, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados às supracitadas condições; 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av, Presidente Castelo Branco, n°5100- Centro - CEP: 62.880-00 
horizonte CE 
Fone: (85)3336.1434 
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a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas as 

informações, instituições e entidades necessárias á consecução dos objetivos de que trata o termo de 
referência, parte integrante do contrato; 

c) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do contratado, de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 

7.1.1. Se o contratado ensejar o retardamento da execução do contrato, não mantiver a Carta 
Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será descredenciado no 
Cadastro da Prefeitura de Horizonte pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais: 

1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de: 
a) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
b) não mantiver a proposta ou lance; 
c) fraudar na execução do fornecimento/contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
II - multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, 

contados do recebimento da Ordem de Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% 
(quinze por cento) sobre o valor da solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens; 

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da solicitação, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias na entrega dos bens; 

7.1.2- Na hipótese de ato ilícito ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento das atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave, ou descumprimento por parte do licitante de quaisquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei ri 0  8.666/93, alterada e 
consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas: 

S 	
a) advertência; 
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global do contrato, conforme o caso; 

7.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM. 

7.2.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
7.2.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As panes se submeterão ainda ás demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
7.4. A falta dos bens não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA 
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 
7.5. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas 
neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada 
ou cobradas judicialmente, na inexistência deste. 
7.6. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 

.. 
coMlssÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n' 5100-centro. CEP: 62.800-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar 
indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo 
quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos 
artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Gilberlándio José Ilonório Alves, 
doravante denominado fiscal de contrato, o qual deverá exercer em toda a sua plenitude a ação de que trata 
o art. 67 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

S CLÁUSULA DEZ - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatóna. 
10.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das panes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração. 
10.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não 
poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em pane, os bens fornecidos em desacordo com os termos do 
edital, da proposta e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
10.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos 
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações. 

CLÁUSULA ONZE - DO FORO 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 
Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 
consolidada. 
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Secretaria de Educação do 
Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

Horizonte-CE, 

Reginaldo Cavalcante Domingos 
Secretário Municipal de Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

CNPJ(MF): n.° 
Sr(a). 	_____ CPF: n° - 

CONTRATADA 

COMISSAO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Cutelo Branco, n 5100 - CentroS CEP: 62.85040 
Huriaoote— CE 
Fone: (*5) 3336.1434 


