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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 2019.03.26.1PE2P 

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 21/06/93 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. 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MIICROEMPRESAS - ME E EMBPRESAS DE PEQUENO PORTE - 
EPP, EM ATENDIMENTO AO INCISO 1 DO ART. 48 DA LEI N° 123/2006. 

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

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 R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

fl 	(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 Proinfància (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201800239 
celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de 
Horizonte/CE. 

2- JUSTIFICATIVA: A escola é um dos meios pelos quais a criança realiza suas experiências, planejar 
esse ambiente para torná-lo educativo depende da qualidade das relações com o mundo material (objetos e 
mobiliário) e imaterial (concepções) possibilitando à 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 escolar. A administração no intuito de 
atender bem e de ofertar uma boa qualidade de Ensino Infantil para as crianças faz aquisição de 
Equipamentos e Mobiliários. 

3- ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS:  
LOTEI  

11cm 	 Especificação 	-______ 	_____ - 
Arquivo deslizantc emaço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescôpicos que 
pennitain abertura total. 
LOCAL: 
• Administração, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Altura: 1330 mm +1- 10 mm; 
• Largura: 470 mm +1- 10 mm; 
• Profundidade: 710 mm 41- 10 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micromecros/máxi,no 100 micromerros. 
CARACTERISTICAS: 
• Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza; 
• Gavetas em chapa 24 (0,60mm); 
• Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (I,20mm) ou superior; 
• Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1 ,SOmm); 
• Fechamento inferior Qunto ao piso) em chapa 24 (O,6Omm). 
• Puxadores em zamac no acabamento stccl de 96rnm. 
• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento 
simultâneo das gavetas. 
• Chaves em duplicata. 
• Compressores para pastas cm todas as gavetas. 
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga 

ou nuaueiaao. 
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• Uavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de 
esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo 
contra escape. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno 
injetado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
GARANTIA: 
• Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricacão e oxidacão. 

LOTE 2  
Item Especificação Unid. Quant. 

Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de 
divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento. 
LOCAL: 

Administração, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 900 mm +1- 10 mm; 
• Profundidade: 400 mm +1- lO mm; 

Altura: 1980 mm +1. lOmm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 mierometros. 
CARACTERIS'HCAS: 
• Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio . chapa 22 (0,75 mm). 
• Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio 'chapa 20 (0,90mm). Unid 5 
• Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18(1,25 mm) 
• Barras de travamento das panas 0 = 1/4" (mínimo). 
• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 14(1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. 
• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. 
• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
• Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. 
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
GARANTIA: 
• Minima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.  

LOTE 3  
Item Especificação 	 1 ljnid. Quani. 

Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDI' ou MDF, 
revestido com laminado melamlnico de baixa pressão, cor cinza com bordas e 
componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. 
LOCAL: 
• Creches II, (II e pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
Armário: 
• Largura: 810 mm; 
• Profundidade: 500 mm; Unid. 16 

• Altura: 740 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 	/- 1 mm para espessura e +1-10 
mm para altura. 
Portas: 
• Largura: 400 mm; 
• Profundidade: 630 mm; 
• Espessura: 18 mm; 
Prateleiras:  
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• Largura: 768 mm; 
• Profundidade: 455 mm; 
• Espessura: 18 mm; 
CARACTERISTICAS: 
• Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDI' ou 
MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico 
de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 
• Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces 
por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 
• Duas prateleiras em MDI' ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as 
faces por laminado melaminico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza, 
• Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), 
PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na 
mesma cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão dos painéis, exceto 
prateleiras, que receberão bordo colorido na pane frontal, e duas portas que receberão 
bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PJJR, através 
do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de lSmm (largura) x 3ntm (espessura), 
ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de 
espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. 
• Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
• Rodízios de duplo giro, com rodas duplas e bandas de rodagem em poliuretano injetado, 
diâmetro 65mm, com eixos de aço. Capacidade mínima de 60kg cada rodízio fixação por 
meio de rosca e contra-porca. Dois giratórios com freio (dianteiros) e dois giratórios sem 
freio (trazeiros). Cores diferenciadas entre as calotas e a banda de rodagem. 
• Espaçador/ amortecedor em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores. 
• Puxador em polipropileno copoilmero virgem, isento de cargas minerais, injetado em 
cores, dotado de porca M, sobreinjetada. 
• Dobradiça de caneco com abertura de 1100  em aço niquelado, caneco de 12,Smm e 
fechamento automático, montagem sobreposta. 
• Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contrapores, com posição 
de fechamento a 90v, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. 
• Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta 
de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. 
GARAN'flA: 

LOTE 4  
Item Especificação Unid. Quant. 

Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, 
compartimentos 	de 	tam2nhOS 	médios 	independentes 	sem 	divisórias 	internas, 
fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. 
LOCAL: 

Copa dos funcionários. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
'Largura: 1230 mm +1-30 mm; tinid 
• Profundidade: 400 mm +1-30 nfly 
'Altura: 1980mm+I-30mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. 
CARACTERISTICAS: 
• Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); 
• Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); 

• Pés em chapa 16 (1 ,5Omm);  
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• Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75rnm 
de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. 
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. 
• Pintura em tinta em pó híbrida epóxiipoliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
GARANTIA 
• Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.  

LOTE 5  
Item Especificação Unid. uant. 

Berço infantil cm MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. 
LOCAL: 
• Creche I. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Comprimento: 1200 mm +1-10 mm; 
• Largura: 670 mm ti- 10 mm; 
• Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (tou- 10 mm) sem 
considerar o rodízio. 
CA1tACTERJSTICAS: 
• Selo do INMETRO; 
• Estrutura metálica em formato de "1.1" invertido para sustentação das cabeceiras e das 
grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 11 14", em 
chapa 16(1 ,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, 
distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do 
berço. Raio de curvatura do tubo de lOOmm (+ou. Smm) considerando o eixo do tubo. 
• Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 
20mm, em chapa 16 
• Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida 
nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. 
• Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas Unid 20 
internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no 
mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. 
• Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas panes 
horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas fáces em laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), cexturizado na cor branca. 
• Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de I8mm, revestidas nas duas 
faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. 
• Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo perimetro .com fita de bordo 
de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do 
laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. 
• Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon 
reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, 
com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de 
rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através 
de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. 
• Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas 
porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 6  
Item Especificação 	 Unid. 1 Quant. 

Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e 
regulador do assento e do encosto. 	 Unid 6 
LOCAL: 

Secretaria, direção e sala dos professores. 
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DIMENSOES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura do assento: 500 mm +/.50 mm; 
• Profundidade do assento: 460 mm +1- lO mm; 
• Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; 
• Largura do encosto: 400 mm +1. 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); 
• Extensão vertical do encosto: 350 mm +1- lO mm; 
• Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; 
• Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; 
• Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1 ,Smm cada. 
• Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente. 
• Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, 
na cor preta. 
• Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e 
porcas de cravar. 
• Estrutura composta de: 
• Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto 
variável em pelo menos 220  e do assento em pelo menos 8 1  com bloqueio em qualquer 
posição através de sistema de laminas travadas por contato. Comando por alavanca. 
- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo 
de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. 
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do 
pistão de 100 mm. 
• Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. 
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. 
• Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), 
• Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e-
desenho ergonómico. 
• Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. 
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de panes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação 
das cartes metálicas e desaaste ou desDrendimento de comoonentes. 

LOTE 7  
Irem Especificação Unid. Quant. 

Cadeia fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro 
pés. 
LOCAL: 
• Administração, sala professores/reuniões, direção e creche III. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura do assento: 500 mm +/. 50 mm; Unid. 10 
• Profundidade do assento: 460 mm +1. lo mm; 
• Altura do assento: 430 mm +/- lO mm; 
• Largura do encosto: 400 mm +1- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); 
• Extensão vertical do encosto: 350 mm +1- lO mm; 
•_  Espessura _da_  espuma _do assento: _mínima _de_40_min;  
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• Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. 
• Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete laminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
• Estofamento do assento edo encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto 
impermeabilizante hidro-repelente. 
• Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, 
na cor preta. 
• Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e 
porcas de cravar. 
• Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a 
frio, secção circular mínima 22,3 mm (718"), com espessura mínima de 1.5 mm (chapa 
16). 
• Acabamento das panes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta 
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
• Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de panes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação 
das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.  

cadeira ana ae anmentaçao insanui tiobravel, com Danacja removivei. 
LOCAL: 

Creches 1. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Altura: 1050 mm +/- 50 mm; 
• Largura: SóOinm +/- 50 mm; 
• Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; 
• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do 
assento; 	 - 
• Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; 
• Ângulo do encosto: mínimo ÔOU  em relação à horizontal (se menor o comprimento 
mínimo do encosto deve ser de 400 mm); 
• Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 
CARACTERÍSTICAS: Unid. 	6 
• Suporta até l5kg; 
• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; 
• Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinllica laminada com 
tecido; 
• Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com 
bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; 
• Apoio para os pés em (P1') polipropilcno injetado, removível ou articulado; 
• Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. 
• Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre 
as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira 
deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante. oolimerizada em estufa. esoessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
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GARANTIA: 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno Injetado, 
montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto. 
LOCAL 
• Copa dos funcionários. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura do assento: 480 mm +/.30 mm; 
• Profundidade do assento: 430 mm +1. 30 mm; 
• Altura do assento: 440 mm +1. lO mm; 
• Largura do encosto: 430 mm +1.30 mm; 
• Extensão vertical do encosto: 250 mm +1. 30 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
• Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, 
injetados, na cor azul; 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em Unid. 	4 
chapa 14 (1,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm. 
EM DESENVOLVIMENTO 
• Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de 
enferrujamento deve ser de RIO e o grau de empolamento deve ser de dO/tO. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA 

L 	• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 	1  

item 1 	 Especificação - 	Unid. 1 Quant. 
Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, COStff 

de urna mesa e quatro cadeiras. 
- Mesa com tampo em MDP ou MDL revestido na face superior em laminado ,  -: 
melaminico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (3?), montado 
sobre estrutura tubular de aço. 	 - 
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou cm compensado 
anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
• Creches II e 111. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 
• Largura: 800 mm; 	 Unid 	IS 
• Profundidade: 800 mm; 
• Altura: 460 mm; 
• Espessura: 25,8 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +J• Imm para espessura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: 
• Tampo em MDP ou MDL com espessura de 25mm, revestido na face superior em 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico 
de baixa pressão - E?, na cor branca. 
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com pnmer" na face de  
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na cor laranja, coladas com adesivo "I-iot 

• Estrutura da mesa composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1 ,Smm); 
-Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura. secção retangular de 20 
x 40mm, em chapa 16 (1 ,Smm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 
114" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples. 
• Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, fixadas a estrutura através de encaixe. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
• Largura do assento: 340 mm; 
• Profundidade do assento: 260 mm; 
• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,lmm; 
• Largura do encosto: 350 mm; 
• Altura do encosto: 155 mm; 
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
• Altura do assento ao chão: 260 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- lmm para espessura e +f-
lomm para altura do assento ao chão. 
CARACTERISTICAS DA CADEIRA: 
• Assento e encosto em polipropileno copollmero virgem, isento de cargas minerais, 
injetados na cor laranja. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm cada. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melaminico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texnirizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nosi 
bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melaminico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. 	- - 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1 ,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento l2mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento l6mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: 

COMISSÃO PELMÂNENTE DE PREGÃO 
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Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1, 16m, composto de uma 
mesa e uma cadeira. 

Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior cm chapa de balanceamento, montado sobre estrutura 
tubular de aço. 

Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
• Pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 
• Largura: 600 mm; 
• Profundidade: 450 mm; 
• Altura: 460 mm; 
• Espessura: 19,4 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- 1 mm para espessura e +/-6 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior cm 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra-placa fcnólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas gana com rosca métrica M6 e 
comprimento lO mm. 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada cm PVC 
(domo de polívinila); P1' (polipropileno) ou PE (polietileno). com "primer" na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, colada com adesivo 
"MotMelting". 
• Estrutura composta de: 

Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mmx 58 mm, em chapa 16 (l,Smm). 
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1114) em chapa 
16(1,5 mm). 
• Pés confeccionados em cubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1 ,Smm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica Mó (diâmetro de 6 
mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça 
panela, fenda Phillips. 
• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micromerros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
• Largura do assento: 340 mm; 
• Profundidade do assento: 260 mm; 
• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1 mm; 
• Largura do encosto: 350 mm; 
• Altura do encosto: 155 mm; 
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
• Altura do assento ao chão: 260 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- lmm para espessura e +1. 

lOmm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 
• Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm cada. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melammnico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melaminico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento lSmm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 12  
Item Especificação Unid. Quant. 

Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de urna 
mesa e uma cadeira. 
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de lantádo 
melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estruturaT 
tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
• Pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 
• Largura: 600 mm; 
• Profundidade: 450 mm; 	 - 
• Altura: 594 mm;  
•Espessura: 19,4 mm; Unid 48 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- 1 mm para espessura e +/-6 
mm para altura. 
CÀL&CTERISTICAS DA MESA: 
• Tampo em MD? ou MD?, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas gana com rosca métrica Mó e 
comprimento 10 mm. 
• Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila); P1' (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primei" na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo 
"HotMelting". 
• Estrutura composta de:  
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- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mmx 58 mm, em chapa 16(1,5 mm). 
• Travessa superior coni%ccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31 ,75mm (1114) em chapa 
16(1,5 mm). 
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 38 mm (11/2"), em chapa 16 (l,Smm). 
• Porta-livros em polipropileno copolimero isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 500/5 de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 
100%, injetado na cor cinza. 
• Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica Mó (diâmetro de 6 
mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça 
panela, fenda Phillips. 
• Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diametro 
de 4,Omm, comprimento lOmm. 
• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12 mm. 
• Ponteiras e sapatas em copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento antifernaginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
• Largura do assento: 400 mm; 
• Profundidade do assento: 310 mm; 
• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
• Largura do encosto: 396 mm; 
• Altura do encosto: 198 mm; 
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
• Altura do assento ao chão: 350 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- Imm para espessura e +/-
1 Omm para altura do assento ao chão. 
CARACFERIST!CAS DA CADEIRA: 
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor amarela. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melamlnico de alta pressão, 0,6 a O,Smm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20.7mm, 

em chapa 14 (1 ,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de «repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, 
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• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - 

• Pintura dos elementos metálicos em tinta cm pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 

Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa com tampo em MD? ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico 
de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MD? ou 
MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (3?), montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira empilhável, com assento e encosto cm polipropileno injetado ou em compensado 
anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
• Pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 
• Largura: 1200 mm; 
• Profundidade: 650 mm: 
• Altura: 760 mm; 
• Espessura: 19,4 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1. 1 mm para espessura e +/-10 
mm para altura. 
CARACTERISTICAS DA MESA: 
Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa com tampo em MDP ou MD?, revestido na face superior de laminado melaminico 
de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou 
MDF, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (3?), montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado 
anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
	

4 
• Pré-escola. 	 -- - 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA; 

n 	• Largura: 1200 mm; 	 .-- 
• profundidade: 650 mm; 
'Altura: 760 mm; 
• Espessura: 19,4 mm; 
'Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade. 4/- 1 mm para espessura e • - lo 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: 
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 1 8mm, revestido na face superior em 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na 
cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,ómm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica Mó e 
comprimento lOmm. 
• Painel frontal em MD? ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em 
laminado melaminico de baixa pressão - 3?, acabamento frost, na cor cinza. 
Dimensões acabadas de 11 I7mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 
(espessura)admitindo-se tolerâncias de +1. 2mm para largura e altura e +1- 0,ómm para 
espessura. 
'Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno). com "primer na face de 
colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot 
MeltinÇ. 
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• Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16(1,5 
mm). 
-Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31 ,75mm (1 114"),em chapa 16 
(1 ,Smm). 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (11/2"), em chapa 16(1 ,Smm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica Mó (diâmetro de 
ómm); 06 parafusos rosca métrica Mó (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm,cabeça 
panela, fenda PhilIips. 
• Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3116" x 
5/8",zincados. 
• Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14(1,9 
mm). 
• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro 

n 	de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, 

injetadas na cor cinza. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento antifernaginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
• Largura do assento: 400 mm; 
• Profundidade do assento: 430 mm; 
• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
• Largura do encosto: 396 mm; 
• Altura do encosto: 198 mm; 
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
• Altura do assento ao chão: 460 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura eprofundidade, ti- 1 mm para espessura e rI. 
lOmm para altura do assento ao chão. 
CARACTERISTICAS DA CADEIRA: 
• Assento e encosto cm polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor cinza. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 

fl 

	

	anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura 
máxima de I,Sinm cada. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melaminico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira laqueada de 
0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melaminico de alta pressão, de 0,6nun a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diãmetro de 20,7mtn, cm 
chapa 14 (1 ,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento cm compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, 
diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas panes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epôxi/Poliéster, eletrostática, 
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GARANTIA: 
Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 

LOTE 14  
Item Especificação Unid. Quant. 

Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1, 1 tios,  composto de uma 
mesa e quatro cadeiras. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado 
melaminico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão, montado sobre 
estrutura tubular de aço. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 
LOCAL: 
• Refeitório. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: 
• Largura: lIGO mm; 
• Profundidade: 680 mm; 
• Altura: 460 mm; 
• Espessura: 25,8 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- 1 mm para espessura e+/.10 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com 
padrão especial de acabamento (impressão digital com overlayduplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na lce inferior em laminado melatninico de baixa pressão, 
na cor branca. 
• Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou 
PE (polietileno), com "prime?', acabamento texturizado, na cor laranja, colada com 
adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
• Estrutura composta de: 	

. Unid 8 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a fito, com costura, secção 
circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1 ,Srnm). 
- Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção  retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmctro '1.", 
comprimentoW', cabeça lentilha, fenda combinada. 
• Tampa/espáador em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, sem cargas, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 
• Largura do assento: 340 mm; 
• Profundidade do assento: 260 mm; 
• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,lmm; 
• Largura do encosto: 350 mm; 
• Altura do encosto: 155 mm; 
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
• Altura do assento ao chio: 260 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- Imm para espessura e +1- 
I0mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERtSTICAS DA CADEIRA: 
• Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor laranja.  
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• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura 
máxima de l,Smm cada. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melaminico de alta pressão, 0.6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado melaminico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20.7mm, em 
chapa 34 (1.9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento l6mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 mierometros, na cor cinza. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

Conjunto para crianças com altura compreendida tflfre 1,19 e 1,42m, composto de uma 
mesa e quatro cadeiras. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MD?, revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão, montado sobre 
estrutura tubular de aço. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou cm 
compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. 	- 
LOCAL: 	 -. 

• Refeitório. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA; 
• Largura: 1230 mm; 
• Profundidade: 760 mm; 
• Altura: 590 mm; 
• Espessura: 25,8 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- 1 mm para espessura e +1-10 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA: 
• Tampo em MDI' ou MD?. com espessura de 25mm, revestido na face superior em 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com 
padrão especial de acabamento (impressão digital com overlayduplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão, 
na cor branca. 
• Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), P1' (polipropileno) ou 
PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com 
adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
• Estrutura composta de: 
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circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diêmetro ¼", 
comprimento 'A". cabeça lentilha, fenda combinada. 
• Tampa/espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor 
amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor 
amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, poliinerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: 
• Largura do assento: 400 mm; 
• Profundidade do assento: 310 mm; 
• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
• Largura do encosto: 396 mm; 
• Altura do encosto: 198 mm; 
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
• Altura do assento ao chão: 350 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1- lmm para espessura •e +1- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: 
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor amarela. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura 
máxima de I,Smm. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada 
de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces 
de laminado mólaminico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz 
poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 'repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 16  
Item 1 	 Especificação Unid. 	Quant. 

Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melanjinico, 
montada sobre suporte metálico com dois pés,  

Unid 	6 
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LOCAL: 
• Secretaria, direção e sala dos professores. 
DIMENSOES E TOLERÃNCIAS: 
• Tampo retangular 1200 x 600 mm +1- lO mm; 
• Altura: 750 mm +/-5 mm; 
• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre soba tampo: mínima de 730 mm; 
• Espessura do tampo: 25,8 mm +/-0,6 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máximo 100 micrometros. 
CAIIACTERISTICAS: 
• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melammnico de alta 
pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. 
• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180 0 , na cor cinza ou branco, com a 
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes 
das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. 
• Estrutura constituída t 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. 
• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
• Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação 
das 

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval cm MDF revestido de laminado - 
melamínico, montada sobre dois pés. 
LOCAL: 
• Sala de reuniões. 
DIMENSÕES E TOLERÀNCIAS: 
• Tampo retangular: 2000 x 950 mm +1- 50 mm; 
• Altura: 750 mm +1- 5 mm; 
• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da 
ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; 
• Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros/máxinio 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 

	
Unid. 

melaminico de baixa pressão (13?), e na face superior com laminado melaminico de alta 
pressão, de 0,8 mmdc espessura, cor cinza ou branco, acabamento texrurizado. 
• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a 
mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes 
das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e lixado 
com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superficies. 
• Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. 
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de 

o uso 
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• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou panes cortantes. 
• Acabamento das panes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de panes metálicas devem receber solda em toda a 
extensão da união. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricaçâo, oxidação 

Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado 
melanainico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, 
laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, 
sendo: 
- uma caixa tipo 1 (grande), cor azul; 
• duas caixas tipo 2 (média), cor verde; 
- duas caixas tipo 2 (média), cor verde; 
- quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja; 
- trilhos na cor amarela. 
LOCAL: 
• Creches II. 111 e pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
•Largura: 810 mm; 	 - 
• Profundidade: 500 mm; 
• Altura: 740 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +1. 1 mm para espessura e +1-10 
mm para altura. 
CARÀCTERISTICAS DA ESTANTE: 
• Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou 
MDP, com espessura de l8mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de 
baixa pressão, acabamento tezturizado, na cor cinza. 
• Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de lSmm, revestido em ambas as 
faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. 

1. 	• Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinhl4, 	Unid. 	16 
PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na 
mesma cor e tonalidade do laminado melaminico de baixa pressão dos painéis, exceto 
prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. 
Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". 
Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 
0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm 
deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. 
• Base confeccionada em quadro soldado de cubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1 ,9mm). 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta cru pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
• Rodízios de duplo giro, com rodas duplas e bandas de rodagem em poliuretano injetado, 
diâmetro 6Smm, com eixos de aço. Capacidade mínima de 60kg cada rodízio fixação por 
meio de rosca e contra-porca. Dois giratórios com freio (dianteiros) e dois giratórios sem 
freio (trazeiros). Cores diferenciadas entre as cabras e a banda de rodagem. 
• Espaçador/amortecedor em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, 
injetado em cores. 
• Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores 
cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. 
• Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica 
MÕx30mm e buchas de poliamida M6x1 lmm coláveis. 
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• Parafusos aucoatarraxances para drywall para fixação dos espaçadoreslamortecedores. 
CARACTERISTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS: 
• Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno 
copolimero virgem isento de cargas minerais, injetadas 
respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. 
• Trilhos em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor 
amarela; fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MD?, cabeça chata, fenda 
Philips, de 4mmx '/.". 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 19  
11cm 	 Especificação linid. Quant. 

Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. 
LOCAL: 
• Administração, Mia dos professores, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 1250 mm +1.50 mm; 
• Profundidade: 750 mm +/-50 mm; 
• Altura: 730 mm +/-30 mm. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20; 
• Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 

•Estrutura: Unid 
Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra 

mofo, cupim e microorganismos. 
• Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. 
• Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. 
• Espumas de poliuretano: 	 - 

- Assento: Densidade D-23 
- Braço: Densidade D-20 

Encostos: Densidade D.20 
GARANTIA: 
• Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, 
degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes.  

LOTE 20  
Item Especificação Unid. uant. 

Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. 
LOCAL: 
• Amamentação. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Profundidade útil do assento: mínima 470 mm/máxima 490 mm; 
• Largura útil do assento: mínima 530 mm/máxima 570 mm; 
• Altura (h) da superficie do assento: mínima 420 mm/máxima 450 mm; 
• Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; 
• Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; 
• Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2°c -7 0 ; Unid 	3 

• Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 1100 ;  
• Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm/máxima 200 mm; 
• Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. 
CARACTERISTICAS: 
• Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com 
dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1 ,Smm. Pintura em 
tinta cm pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
• Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro  
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mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em 
plástico injetado. 
• Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. 
• Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada 
um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte 
inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima 
de 70g/m2 . As superficies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de 
espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel 
seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de 
no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. 
• Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade 13-33, com mínimo de 100 
mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não 
tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com 
mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subeamada 
de tecido não tecido (TNT). 
• As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas 
em suas laterais que possam acumular sujidades. 
• Couro sintético para os revestimentos, texturizado. atóxico, laminado internamente com 
tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m 2  e espessura mínima de 0,8mm, de 
odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 21  
Item Especificação Unid. Quani. 

Quadro em metal para fixação & avisos. 
LOCAL: 
• Administração, sala dos professores e secretaria. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1500 mm +1- 10 mm; 
• Altura: 900 mm +1- 10 mm; 

1. CARACTERÍSTICAS: Unid. 2 
• Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; 
• Fundo confeccionado em MOF lOmm; 
• Acabamento em chapa de aço branca magnética; 
• Sistema de fiicàç&o invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. 
GARANTIA: 
• Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  

Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. 
LOCAL: 
• Creches 1. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS; 
• Altura: 1200 mm -'-1- 10 mm; 
• Largura: 900 mm +1- lo mm. 

2. CARACTERÍSTICAS: Unid. 2 
• Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; 
• Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board ómm; 
• Acabamento em feltro acrílico 2mm; 
• Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. 
GARANTIA: 
• Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  
Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de 
acessórios magnéticos. 

3. 
LOCAL: Unid 4 
• Creches llelll. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Altura: 1200 mm +1- lO mm;  
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• Largura: 2000 mm +1. lO mm; 
• Espessura: l7mm. 
CARACTERISTICAS: 
• Resistente a manchas: 
• Moldura em alumínio anodizado fosco; 
• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melaminico 
branco; 
• Sistema de fixação invisível; 
• Acompanha: 
- l apagador; 
-4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  
Quadro com superficie em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de 
acessórios magnéticos. 
LOCAL: 
• Pré-escola 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Altura: 1200 mm +1- 10 mm; 
• Largura: 3000 mm +1. 10 mm; 
• Espessura: 1 7nun. 
CARACTERISTICAS: 

4. • Resistente a manchas; Unid. 4 
• Moldura em alumínio anodizado fosco; 
• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado 
melaminico branco; 
• Sistema de fixação invisível; 
• Acompanha: 
- 1 apagador; 
-4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTE 22  
Icem Especificação 	 Unid. Quani. 

Colchão infantil em espuma flexivel de poliuretano. 
LOCAL: 
• Creche l. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
•Altura: 120 mm-Srum +15 mm; 
• Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, c, entre 
o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. 
CARACTERJSTICAS: Unid. 20 
• Espuma de poliuretano flexível com densidade D 18, integral (tipo "simples'), revestido 
em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em macelassê (acolchoado), 
com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão 
plastificado. 
• Tratamento antiaférgico e ancilcaro nos tecidos. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.  
Coichonete de espuma flexível de poliuretano. 
LOCAL: 
• Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. 

2. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Ijnid. 7 
• Comprimento: 900 mm +/-10 mm; 
• Largura: 500 mm +1-I0 mm; 
• Altura: 40 mm -5 mml+IO mm.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREOÀO 
Av. Presidente CanSo Branco, n 5100- Centro- CEP: 62.880.40 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 





fl 

PREFEITURA 
flpil MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com 
aditivo antiestático e aditivo anti.UV que protejam contra raios solares e desbolamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com 
barra de segurança móvel e assento com encosto. 

Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do 
equipamento através de parafusos sob base de concreto. 
• A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 
micrómetros. 
• Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIO/TIO, 
-proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliencias. 
• Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com 
tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. 
• A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do 
processo de fosfatização. 
• Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt deverão acompanhar os produtos. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças.  

LOTE 25  
Item Especificação Unid. Quant. 

Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. 
LOCAL: 
• Playground e pátio coberto 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 1310 mm; 
• Altura mínima: 1287 mm; 
• Comprimento: 1610 mm; 
• Tolerância: ± 10% (dez por cento). 
CARACTEBISTLCAS: 
• Selo do NMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir 
janelas decorrer, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, 

Unid fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. 
• Balcão externo na janela (apoio para os braços). 
• O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de roromoldagem, composto 
com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e 
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a core resistncia do 
produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os parafusos utilizados no produto dóvem ser fixados para que não se soltem facilmente, 
visando à segurança do usuário. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças.  

LOTE 26  
Item 	 Especificação Unid. Quant. 

Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um pufi, uma rampa e um tapete. 
Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepção sensorial e visual ao se 

1. 	locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Unid. 
LOCAL: 

Sala multiuso. 
- 
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DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 1200 mm; 
• Profundidade: 1200 mm; 
• Altura: 250 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS: 
• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico.  
Circuito contendo lombadas, com alturas diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo 
proporcionar o estimulo do equilibrio, quando a criança de locomove sobre o 
equipamento. 
LOCAL: 
• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 700 mm; 
• Profundidade: 450 mm; 
• Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); 

2. •Tolerância: ±10% (dez por cento). Unid 
CARACTERÍSTICAS: 
• Preenchimento cm espuma densidade mínima 28 e máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas 
• Não tóxico. 
GARANTIA: 
• Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste 
ou desprendimento de componentes.  

LOTE 27  
Item Especificação Unid. Quant. 

Escorregadõr para crianças a partir de três anos. 
LOCAL: 	 - 
• Playground 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 590 cm; 
• Altura mínima: 1152 mm; 
• Comprimento: 2050 mm; 	 - - 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS: 
• Selo do INMETRO 
• Peças multicoloridas 

• Não tóxico 
U 4 • Rampa continua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à 

inclinação estabelecida em norma vigente. 
• Fixação da rampa À escada através de barras de polietileno laterais ou central. 
• Corrimão incorporado à própria escada. 
• Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem. composto 
com aditivos anti.cstático e aditivo anti.UV que protejam contra raios solares e 
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do 
produto. 
• O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. 

L 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil.  

COMISSÃO PELMANENTE DE PREGÃO 
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GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 

1 pigmentação/coloração de peças. 

LOTE 28  
Item 	 Especificação Unid. Quant. 

Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. 
LOCAL: 
• Playground 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Diâmetro: 1000 mm; 
• Altura mínima: 495 mm; 
• Tolerância: ± 10% (dez por cento). 
CARACTERISTICAS: 
• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Peça composta por três partes: base, assentos e volante. 
• Base com textura anriderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e 
o solo deverão acompanhar a norma vigente. 
• Volante central fixo. Unid. 
• Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura 
para os usuários. 
• Três assentos anatómicos e antiderrapantes. 
• Apoio para os pés. 
• Produto deverá ser fabricado em polietiteno pelo processo de rotomoldagem, composto 
com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e 
desbotamento provocado pelotempo (sol e/ou chuva), garantindo a core a resistência do 
produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças.  

LOTE 29  
Item Especificação Unid. Quant. 

Gangorra dupla para crianças de um a qualro anos. 
LOCAL: 
• Playground e pátio coberto 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 400 mm; 
• Altura: 470 mm; 
• Comprimento: 1110 mm; 
• Tolerância: ± 100% (dez por cento). 
CABACTERISTICAS: 
• Selo do INMETRO. Unid. 2 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Gangorra em monobloco para duas crianças. 
• Manoptas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. 
• Base antiderrapante para apoio dos pés. 
• Assento anatómico e antidenapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a 
possibilidade de a criança cair para trás. 
• Produto deverá ser fabricado em otietileno pelo processo de rotomoldagcm, composto 
com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e  
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desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do 
produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de peças.  

Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de 
bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, 
que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estimulo da percepção 
sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. 
LOCAL: 
• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Diâmetro interno: 1100 mm; 
• Diâmetro externo: 1300 mm; 
• Largura das laterais: 200 mm; 
• Altura das laterais: 300 mm; 	

Uni d.  
• Espessura do fundo: 30 mm;  
• Tolerância: ± lO% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS: 
• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 
GARANTIA: 
• Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste 
ou desprendimento de componentes.  

LOTEM  
Item 1 	 Especificação 1 Unid. 1 Quant. 

Túnel sanfonado confeccionado com araS zincado e revestido com tecido colorido 
(bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo estimular destreza e ritmo, noção de 
espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a criança passar engatinhando por 
dentro do túnel. 
LOCAL: 
• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Comprimento: 3000 mm; 

• 
Diâmetro: 530 mm; ufli  

• Tolerância: ±100/* (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS: 
• Estrutura em arame zincado que permite flexibilidade; 
• Revestimento em tecido tipo bagun; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 

L 

GARANTIA: 
• Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a partir da data de entrega, contra 
defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. 
LOCAL: 
• Playground e pátio coberto. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Largura: 870 mm; 
• Altura mínima: 870 mm; 
• Comprimento: 2140 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERISTICAS: 
• Selo do TNMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Túnel em estrutura curva. 
• Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com Unid possibilidades de expansão. 
• Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 
• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo 
anti4iV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a core a resistência do produto. 
• O túnel deverá apresentar diversos formatos. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. 
• Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser lixos para que nflo se soltem 
facilmente, visando segurança dos usuários. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigmentação/coloração de pes. 

LOTE 33  
Item Especificação Ilnid. uant. 

Tatame em placas intextravadas de E.V.A. (ctlleno.acetato de til) com bordas de 
acabamento. 
LOCAL: 
• Creches 1. 11 e lii, Sala Multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: 
• Tamanho das placas: 1000 mmx 1000 mm +1. 10 mm; 
• Espessura: 20 mm +1- lO mm. 
CARACTERtSTICAS: 

I. • Placas de tacame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. Unid 54 
(100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável; 
• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico; 
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. 
• Os encaixes devem proporcionara junção perfeita das peças; 
• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao 
plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas. 
GARANTIA: 
• Mínima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

LOTEM  
Item 1 	 Especificação Unid. Quant. 

Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTIJ's. 
Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste 

1 - Ciclo frio: demais regiões 
LOCAL: Unid 

Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). 
DIMENSÕES:  
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Unidade interna - evaporadora 
• Altura máxima: 350 mm; 
• Largura máxima: 1200 mm; 
• Profundidade máxima: 250 mm. 
Unidade externa - condensadora 
• Altura máxima: 840 mm; 
• Largura máxima: 950 mm; 
• Profundidade máxima: 460 mm. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Classificação do INMETRO - A. 
• Tecnologia do compressor inverter. 
• Gás refrigerante R410a. 
• Filtro anti-bactéria. 
• Desumidificação. 
• Controle remoto. 
• Unidade evaporadora na cor branca. 
• Funções timer, sleep e swing. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia substituindo as peças com defeito.  
Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's. 
- Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste. 
• Ciclo frio: demais regiões. 
LOCAL: 
• Sala dos professores, administração. 
DIMENSÕES: 
Unidade interna - evaporadora 
• Altura máxima: 330 mm; 
• Largura máxima: 1050 mm; 
• Profundidade máxima: 250 mm. 
Unidade externa - condensadora 
• Altura máxima: 700 mm; 	 E 
• Largura máxima: 950 mm; 
• Profundidade máxima: 40) mm. 
CARACTERÍSTICAS: 

2. • Classificação do INMETRO - A. Unid. 
• Tecnologia do compressor inverter. 
• Gás refrigerante R410a. 
• Filtro anti-bactéria. 
• Desumidificação. 
• Controle remoto. 
• Unidade evaporadora na cor branca. 
• Funções timer, sieep e swing. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado _é_  obrigado _a_dar assistência _técnica _"ruíra _na_  sua _rede credenciada  

COMISSÃO PELMAN ENTE DE PREGÃO 	- 
Av. Presidente Casulo Branco,5 9 3100-Centro-  CEP: 62.820-00 
Horizonte- CE 
Fone: (83) 3336.1434 
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de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Aparelho de ar condicionado com capacidade mini— de 9.000 BTU's. 
• Ciclo quente/frio: regiões sul e sudeste 
• Ciclo frio: demais regiões 
LOCAL: 
• Secretaria, direção, sala dos professores. 
DIMENSÕES: 
Unidade interna - evaporadora 
• Altura máxima: 285 mm; 
• Largura máxima: 850 mm; 
• Profundidade máxima: 220 mm. 
Unidade externa condensadora 
• Altura máxima: 505 mm; 
• Largura máxima: 720 mm; 
• Profbndidade máxima: 295 mm. 
CARACTERISTICAS: 

3 • Classificação do INMETRO - A. Unid 2 
• Tecnologia do compressor inverter. 
• Gás refrigerante R410a. 
• Filtro anti-bactéria. 
• Desumidificaçlo. 
• Controle remoto. 
• Unidade evaporadora na cor branca. 
• Funções timer, sleep e swing. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.3  

LOTE 3$  
Item Especificação Unid. t Quant. 

Smart TV 32 polegadas com acesso à Iàtemet. 
LOCAL: 
• Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). 
DIMENSÕES: 
• Altura máxima: 480 mm; 
• Largura máxima: 750 nizn; 
• Profundidade máxima: 200 mm. 
CARACTERISTICAS: 
• Tela LEI). 
• Wi.Fi integrado. 
• Acesso à internet. Unid. 2 
• Resolução de imagem em HD. 
• Conversor digital integrado. 
• Entradas especiais - 11DM! (mínimo 2), LAN, USB. 
• Tensão (voltagem): bivolt automático. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo !NMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA:  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presideate Casulo Branco, n  SIDO - Centro. CEP: 62.810.00 
Honzorite- CE 
Fone: ($5) 3336.1434 
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• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
DVD player com Karaokê 
LOCAL: 
• Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3). 
DIMENSÕES: 
• Altura máxima: 55 mm; 
• Largura máxima: 320 mm; 
• Profundidade máxima: 240 mm. 
CARACTERISTICAS: 
• DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vldeio; 
JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVDR/+RW - DVD —RI .RW. 
• Entrada USB. 
• Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, 

2. Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Unid. 2 
• Conexões: 1 salda de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: 
salda vídeo componente; saída S-Vldeo; salda de áudio digital coaxial 
• Função Karaokê com pontuação. 
• Dimensionamento e robuste2 da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Aparelho de som tipo micro system. 
LOCAL: 
• Creches 1, II e III, pré-escola e sala multiuso 

• DIMENSÕES: 
• Altura máxima: 350 mm; 
• Largura máxima: 450 mm; 	 - 
• Profundidade máxima: 300 mm. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Conexões: entrada auxiliar, ÏJSB, cartão de memória, bluetooth, salda para fite de 
ouvido; 
• Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD.RW; 

3. • Rádio AMeFM; 
Umd. Ii • Controle remoto; 

• Potência mínima: 20W; 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo TNMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/ 
contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o_  período _da_  garantia, _substituindo _as_  poças com _defeito.  

LOTE 36  
Icem 	 Especificação Unid. Quant. 

l 	Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fomos, alimentado por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural.  Unid 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Banco, a 5100-Centro. CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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LOCAL: 
• Cozinha (creches modelos tipos 1 e 3). 
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. 
Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro. 
• Largura máxima: 1850 mm; 
• Profundidade máxima*: 1350 mm; 
• Grelhas mínimo: 400 min  400 mm; 
Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com 
di&metro a partir de 300 mm; 
• Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +1- lomm; 
• Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +1- 10 mm. 
PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA: 
• 2,0 KPa (quilopascal) no caso de - natural; 
• 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 
CARACTERISTICAS: 
• Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). 
• Com dois fomos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação 
(gambiarra). 
• Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda). 
• O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, 
em local visível junto à conexão com a rede & gás, através de uma das seguintes 
expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". 
• Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". 
• Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 11/2" x 1/8" de espessura. 
• Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 mm do piso. 
• Quadro inferior composto por travessas cm perfil "U" de aço inox, em chapa 16 
(I,SOmm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um 
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 
• Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 
(1 ,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mmdc altura e as transversaisl80mm de 
altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral 
do fogão. 
• Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de 
corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis. 
• Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil "L" em chapa 14 
(1,90mm), de abas iguais de 11/4" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na 
forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no 
perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. 
• Fixação do tampo aos pés, através & quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face 
inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 
'Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de 
espessura, com furação para encaixe. 
• Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na 
própria peça. 
• Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandas coletoras, chapa 18(1,25 
mm). 
• Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil 'U" em chapa 20(0,90 
mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. 
• Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis. 
• Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4" x 1/8" e de parafusos auto 
atarraxantes de aço inox. 
• Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1", fixado ao fogão por meio 
de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafïisos sextavados e 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1", com redução para 
1/2", situada no ponto médio da lateral do fogão. 
Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 112" que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. 
• Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para 
condução de gases conforme ABNT NER 14177. Tubo flexível metálico para instalações 
de gás combustível de baixa pressão. 
• Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304. 
• Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora 
conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g11i, perfazendo por boca, a capacidade de 
600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples, 
compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h. 
• Queimador do forno tubular em forma de "li", com diâmetro de 1", e capacidade de 
queima de 800g11i. 
• Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 318" reforçadas, fixadas e alimentadas 
pela gambiarra. 
• Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados 
devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites 
intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das 
chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada 
para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura. 
• Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. 
• Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo "supervisor de 
chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha 
automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo 
"supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 
15076. Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás 
como combustível. 
DIMENSÕES DO FORNO: 
• Protbndidade máxima: 580 mm; 
• Largura máxima: 540 mm; 
• Altura máxima: 30 mm. 
CAItACflRISTICAS: 
• Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, senda a face interna 
confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1 ,25mm). 
Isolamento entre das de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e 
densidade mínima 64 Kg1m3. 
• Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de 

g/tixo vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64Kini 
de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plásticb. 
Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou 
fechada de forma hermética. 
• Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orificio de visualização das 
chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada 
a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm. 
'Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular 0=1/4". 
Distância máxima de 50 mm entre arames. 
ACESSÓRIOS: 
• Duas chapas bifeteiras de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos 
no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 
400 min  400 mm +/. 5 mm. 
GARANTIA: 
•Mlnima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com 
defeito.  

2. 1 Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás tJnid. 

- 
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de petróleo) ou gás natural. 

• Lactário. 
DIMENSÕES BÁSICAS*  E CAPACIDADE: 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 600 mm; 
• Capacidade mínima do forno: 50 litros. 
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO: 
• Mesa em aço inox. 
• Acendimento automático da mesa. 
• Funções de timer sonoro e relógio. 
• Sapatas niveladoras reguláveis. 
• Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como 
identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle 
individual. Todos os controles deverão estar identificados. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
CARACTERÍSTICAS DO FORNO: 
• Ascendimento automático. 
• Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. 
• Com grili. 
• Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. 
• Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a salda 
de gás caso a chama se apague. 
• Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a 
limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). 
• Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com 
mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de 
torça e fechar com facilidade. 
• Piso em aço carbono esmaltado com orificio(s) de visualizaç&o das chamas. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 

LOTE 37 _ _______ 
Item - Especificação . Unid. Quant. 

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema 
frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre O °C e +7 0 . 

LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: 
Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 1250 mm; 

1. • Capacidade total: mínima de 1000 litros, Unid. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Gabinete com quatro portas. 
• Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não 
precisa descongelamento). 
• Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0.79 mm). 
• Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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• Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. 
• Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente 
das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/-5%. 
• Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
• Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gazeta magnética 
sanfonada. 
• Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou 
sistema de imã resistente ao peso da porta. 
• Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, 
constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 
• Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de 
termómetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 
• Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar 
(ar tbrçado) situado na parte superior interna do refrigerador. 
• Temporizador para degelo com o evaporador situado na pane frontal do aparelho, com 

n 	degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão 
térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 112 HP, monofásico 
127 Vou 220V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático 
(sistema "frost-free"). 
• Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. 
• Gás refrigerante RóOOa, RI 34a ou R290. 
• Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro 
de 114". Distância máxima de 25 mm entre arames. 
• As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). 
• Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter 
formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no 
interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 
• Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de 
refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, 
termómetro digital e controle de temperatura. 
• Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. 
• Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. 
• O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando 
submetido aainbientes de até + 43°C. 

fl • Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização 
no consumo de energia durante a sua vida útil. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 
GARANTIA: 
• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência. durante o netiodo da aarantia. substituindo as oecas com defeito. 

LOTE 38  
Icem Especificação [Unid. 1 	Quant. 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" 
(degelo automático) com capacidade .nlnln,a  de 410 litros. 

1. 
LOCAL: Unid 	1 
• Despensa. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 750 mm; 
• Capacidade total: mínima de 410 litros. 
CARÀCTERISTICAS: 
• Gabinete tipo "dupiex" com duas portas (freezer e refrigerador). 
• Refrigerador venial combinado, linha branca. 
• Sistema de refrigeração "frostfree". 
• Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
• Panes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
• Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
• Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
• Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
• Sistema de fechamento hermético. 
• Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 
• Dobradiças metálicas. 
• Sapatas niveladoras. 
• Sistema de controle de temperatura ajustável. 
• Sistema de degelo "fro stfrce". 
• Gás refrigerante R600a ou R134a. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Refrigerador vertical combinado, linha braíca, sistema de refrigeração "frostfree" com 
capacidade mínima de 300 litros. 
LOCAL; 

Lactário. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaçó 
disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 620 mm; 
• Capacidade total: mínima de 300 litros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Gabinete tipo "dupiex" com duas portas (freezer e refrigerador). 
• Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
• Sistema de refrigeração "frostfree". 

2. • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com Unid. 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
• Panes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
• Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
• Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
• Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
• Sistema de fechamento hermético. 
• Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 
• Dobradiças metálicas. 
• Sapatas niveladoras. 
• Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 
• Sistema de degelo "frostfree". 
• Gás refrigerante RóOOa ou R134a.  
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• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Preezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, com sistema &ostfree 
(degelo automático). Temperatura de operação: entre 0°C e +7 0 . 

LOCAL: 
• Despensa. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE: 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 750 mm; 
• Capacidade total mínima: 450 litros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não 
precisa descongelamento), com uma porta. 
• Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre ;  -16°C e - 
24°C. 
• Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,79 mm). 
• Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. 
• Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. 
• Portas revestidas interna e externamente cru aço inox, em chapa 22(0,79 mm). 
• Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 
• Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética 
sanfonada. - 

3 • Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou Unid 
sistema de ind resistente ao peso da porta. 
• Barreira térmica cm todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, 
constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. 
• Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 
• Sistema de refrigeração com unidade compressora selada. 
• Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 Vou 220V (conforme 
tensão local). 
• Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético monofásico de-127 Vou 220 
V (contbrme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema" frost' 
freel. 
Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. 
• Gás refrigerante R600a, RI 34a ou P290. 
• Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro 
de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. 
• As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/. 10 mm). 
• Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter 
formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer liquido derramado no 
interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. 
• Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0.79rnm), para proteção do sistema de 
refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 
• Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.  
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• Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. 
• Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização 
no consumo de energia durante a sua vida útil. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 
GARANTIA: 

Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O L • 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 

_ de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

LOTE 39  
Item Especificação Unid. Quant. 

Liquidificador industrial com cavalete em aço pintado e copo monobloco basculante em 
aço inox, indicado para triturar alimentos leves com adição de liquido cm de grandes 
quantidades. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 1100 mm; 
• Largura máxima: 460 mm; 
• Profundidade máxima: 690 mm; 
'Capacidade volumétrica: 15 litros, 
CARACTERÍSTICAS: 
• Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco). sem 
soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
• Flange do copo em material plástico injetado. 
'Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas 
para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos, 
'Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo 
vazamento de liquido durante o processamento, sobre tampa acrílica que possibilita a Unid. 
visualização. 
'Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e 
da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete do motor. 
• Cavalete confeccionado em aço, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm com 
pintura eletrostática a pó. 
'Sapatas antivibracórias em material aderente e antiderrapante. 
• Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou 
outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). 
• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
'Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. 
• Interruptor liga /desliga. 
• Motor monofásico de, no mínimo, 1.5 HP. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem.  
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• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de liquido. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 750 mm; 
• Largura máxima: 460 mm; 
• Profundidade máxima: 380 mm; 
• Capacidade volumétrica: 8 litros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem 
soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
• Flange do copo em material plástico injetado. 
• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas 
para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos. 
• Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem (restas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 

2 • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e Unid da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete do motor. 
• Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
• Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou 
outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). 
• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
• Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. 
• interruptor liga/desliga. 	 - 

• Motor monofásico de, no mínimo, 112 HP. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 	 - - 

• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 mdc comprimento. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

JiLiquldlflcador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de líquido. 
LOCAL: 
• Cozinha 

3 DIMENSÕES E CAPACIDADE: Uni d 
• Altura máxima: 660 mm; 
• Largura máxima: 290 mm; 
• Profundidade máxima: 280 mm; 
• Capacidade volumétrica: 4 litros. 
CARACTERÍSTICAS:  
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• Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem 
soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
• Flange do copo em material plástico injetado. 
• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas 
para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de 
resíduos. 
• Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 
• Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e 
da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver 
entrada de líquidos no gabinete do motor. 
• Sapatas ancivibratôrias em material aderente e antiderrapante. 
• Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou 
outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do 
conjunto). 
• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
• Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. 
• Interruptor liga/desliga. 
• Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistbicia técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

LOTE 40  
Item Especificação Unid. Quant. 

Batedeira planetária comercial com capacidade volumétrica .nnin'. de 121 deatlüadaa 
misturar e bater massas leves. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 	 - 
• Largura máxima: 800 mm; 
• Profundidade mínima: 700 mm; 
• Altura mínima da coluna: 380 mm; 
• Capacidade volumétrica mínima: 121. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Estrutura ou suporte para o motor em aço, com acabamento em pintura epóxi. 

Unid • Cuba em aço inox AISI 304. 
• Sistema de engrenagens helicoidais. 
• Com, no mínimo, três níveis de velocidade. 
• Sistema de troca de velocidade progressiva. 
• Acessórios mínimos inclusos: batedor espiral, batedor raquete, e batedor globo. 
• Dispositivo de segurança no acesso à cuba, com grade e desligamento automático. 
• Motor V.  CV, no mínimo. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Tensão (voltagem): monovolt - 127 V1220 V (conforme demanda) ou Bivolt. 

1 • Indicação_da_tensão_(voltagem)_no cordão de alimentação (rabicho)_do_aparelho.  
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• Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

LOTE 41  

Item Especificação Unid. guam. 
Espremedor automático de frutas cínicas, comercial, com copo coletor de 1 litro com 
tampa, um coador/peneira e dois cones de extração (castanhal carambola) em tamanhos 
diferentes, para laranja e limão. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 330 mm; 
• Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; 
• Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 
CASACTEPJ5TICAS: 
• Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. 
• Copo superior, em aço inox ou aluminio, desmontável com bica. 
• Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Unid 
• Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. 
• Motor de, no mínimo, 1/4 HP. 
• Base antiderrapante. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

Centrífuga, modelo doméstico, para extração de nacos de frutas e hortaliças, separando 
o suco de sementes e bagaço. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; 
• Altura máxima: 440 mm; 
• Profundidade máxima: 450 mm; 
• Volume mínimo do copo coletor. 1,2 litros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e 

2. hortaliças inteiras. Unid. 
• Filtro em aço inox. 
• Lâminas e peneira em aço inox. 
• Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. 
• Trava de segurança. 
• Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos. 
• Base firme com pés ancideslizantes (ventosa). 
• Motor com potência mínima de 700W. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES: 
• Altura máxima: 400 mm; 
• Largura máxima: 150 mm; 
• Profundidade máxima: 320 mm; 
• Volume mínimo do copo: ÓOOml. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Cabo (alça) ergonómico. 
• Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na 
horizontal. 

3. 
• Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. Unid 
• Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. 
• Base antirespingos. 
• Botão turbo. 
• Motor com potência mínima de 350W. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Multiprocessador de alimentos, com lâminas multtfizncionais, modelo doméstico. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; 
• Altura máxima: 420 mm; 
'Profundidade máxima: 420 mm; 
'Volume mínimo: 1,5 litros. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 
• Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,51 litros de 
ingredientes líquidos. 

4. 
• Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Unid 
• Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração 
e frequência do processamento. 
'Trava de segurança. 
'Cabo com armazenamento integrado. 
'Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 
'Motor com potência mínima de 700W. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
'Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
ACESSÓRIOS: 
• Batedor para mistura de massas leves e pesadas;  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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• Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 
• Dois discos de metal para ralar e picarem pedaços finos e médios; 
• Liquidificador Oarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e 
mexer ingredientes variados; 
• Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

LOTE 42  
Item Especificação E Unid. Quant. 

Forno de microondas 
LOCAL: 
• Cozinha e lactário. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Largura mínima: 5000 mm; 
• Altura mínima: 2900 mm; 
• Profundidade mínima: 3900 mm; 
• Volume mínimo: 30 litros. 
CARACTERJSTICAS: 
• Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura 
eletrostática em pó, na cor branca. 
• Iluminação interna. 
• Painel de controle digital com funções pré-programadas. 
• Timet Unid. 2 
• 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. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Cafeteira elétrica com jarra térmica. 
LOCAL: 
'Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 360 mm; 
'Largura máxima: 300 mm; 
'Profundidade máxima: 230 mm; 
'Capacidade mínima do reservatório de água: 1,11 

2. • Capacidade mínima em xícaras: 20 cafezinhos. Unid. 
CARACTERISTICAS: 
• Tipo de cafeteira: elétrica. 
'Potência mínima: 700W. 
• Botão liga/ desliga com indicador luminoso. 
• Jarra térmica em inox. 
• Estrutura em plástico. 
• Sistema cozia pingo. 
'Indicador do nível de água.  
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• Filtro permanente removível. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis coma 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda, 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMI3TRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Ferro elétrico a seco. 
LOCAL: 
• Lavanderia. 
DIMENSÕES: 
• Altura máxima: 130 mm; 
• Largura máxima: 130 mm; 
• Profundidade máxima: 250 mm. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Controle de temperatura. 
• Cabo anatõmico. 
• Indicador de tecidos. 

3. • Poupa botões. Unid 2 
• Base em alumínio polido. 
• Corpo em plástico. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compaUveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, coníbrme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  

LOTE 43 	_____ 
Irem Especificação Unid. Quani. 

Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. 
LOCAL: 
• Lactário 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 	 - 
• Altura máxima: 180 mm; 
• Diãmetro/ largura máxima: 300 mm; 
• Capacidade mínima: 4 mamadeiras. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para 
acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. Tampa em plástico em Unid 2 
polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento 
hermético. 
• O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra 
contato acidental com partes quentes (bordas, superficies), que possam expor o usuário a 
risco de queimaduras durante a operação. 
• O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares 
que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a 
higienização. 
• O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante 
sua utilização.  
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GARANTIA: 
• Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com 
defeito.  

LOTE 44  
Icem Especificação 	 Unid. Quani. 

Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. 
LOCAL: 
• Lavanderia. 
DEMENSOES BÁSICAS*  E CAPACIDADE: 
Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 

disponível para a instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 650 mm; 
• Profundidade máxima: 680 mm; 
• Capacidade mínima: 11kg. 
CARACTERIS11CAS: 
• Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. 
• Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de 
lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e 
centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. 
• Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. 
• Programação para diferentes tipos de lavagem. 
• Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. 
• Mínimo três níveis de água. Unid. 
• Centrifugação. 
• Filtro para retenção de fiapos. 
• Dispenser para sabão. 
• Dispenser para amaciante. 
• Dispenser para alvejante 
• Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). 
• Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. 
• Sapatas niveladoras. 
• Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. 
LOCAL: 
• Lavanderia. 
DIMENSÕES BÁSICAS*  E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço 
disponível para a 

Unid 
instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 600 mm; 
• Profundidade máxima: 600 mm; 
• Capacidade mínima: 10kg. 
CARACTERÍSTICAS: 
• Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou  
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tbsfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. 
Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e 

teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). 
• Programação com diferentes tipos de secagem. 
• Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no 
mínimo. 
• Função de eliminação de odor. 
• Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. 
• Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado 
• Filtro interno. 
• Motor de rotação auto reversível. 
'Tubo flexível e/ou direcionador de ar. 
• Sapatas niveladoras. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo TNMETRO, com indicação da voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 

LOTE 45  
Item EspecificaçAo Unid. Quant. 

Balança eletrÕnica digital comercial com plataforma cm aço inoxidável e mostrador 
montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. 
LOCAL: 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Largura mínima: 275 mm; 
• Profundidade mínima: 285 mm; 
• Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). 
CARACTERISTICAS: 
• Selo e Lacre de calibração do INMETRO. 
• Plataforma em aço inoxidável. 
• Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. 
• Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico. Unid. 
• Desligamento automático. 
• Deve possuir teclas de Zero e Tara. 	 - 
• Pés reguláveis de borracha. 
• Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordfto de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.  
Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de 
pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. 
LOCAL: 
• Triagem/ lavagem. 

2. DIMENSÕES E CAPACIDADE: U'nid. 
• Largura mínima: 300 mm; 
• Profundidade mínima: 400 mm; 
• Altura mínima da coluna: 600 mm; 
• Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada lOOg. máximo).  
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• Selo e lacre de calibração do INMETRO. 
• Grade de apoio/proteção para a coluna. 
• Plataforma em aço inoxidável. 
• Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou prima poliuretano. 
• Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. 
• Desligamento automático. 
• Deve possuir teclas de Zero e Tara. 
• Pés reguláveis de borracha. 
• Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos 
e sobrecargas acidentais. 
• Voltagem: 110V e 220V 1  conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o nerlodo da garantia, substituindo as peças com defeito. 

LOTE 46  
Item Especificação Unid. 1 Quant. 

Purificador/ bebedouro de água refrigerado. 
LOCAL: 
• Copa dos funcionários, cozinha, lactário e solários. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 410 mm; 
• Largura máxima: 315 mm; 
• Profundidade máxima: 370 mm; 
• Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 1111. 
CARÀCTERISTICAS: 
• Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da 
água e o cloro livre. 
• Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 
• Botão de acionamento automático do tipo tlüxo continuo, com regulagem para diferentes 
níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. 
• Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. 
• Câmara vertical de filtragem e purificação. 
• Corpo em aço mcx ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em 
pintura eletrostática a pó. Unid. 9 
• Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção (.1V. 
• Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
• Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm 1  à 4 kgf/cm'). 
• Temperatura de trabalho: 03 à 40°C. 
• Componentes para fixação e instalação: 
- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação $8; parafusos; redutor de vazão; 
adaptadores para registro: flexível e mangueira. 
• Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INM ETRO, 
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência 
bacteriológica "APROVADO". 
• Gás refrigerante R600a ou R134a. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA:  
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Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 1  3 de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de 
filtragem que inclua retenção de partículas (P111) e Redução de cloro (CI). 
LOCAL: 
• Refeitório, pátio coberto, circulação. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 625 mm; 
• Largura máxima: 465 mm; 
• Profundidade máxima: 490 mm; 
• Fornecimento mínimo de água gelada: 6 11h. 
CARACTERISTICAS: 
• Pia em aço inox polido. 
• Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 
• Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. 
• Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. 
• Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Brailie). 
• Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. 
Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá 
torneira tipo jato para boca. 
• Reservatório de água em aço inox AISI 304. 
• Serpentina externa com isolamento térmico. 
• Previsões para limpeza, higienização e dreno. 
• Mangueiras atóxicas. 
• Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da 
água. 
• Gás refrigerante R600a ou R134a. 
• Dreno para limpeza da cuba. 
• Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. 
• Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantcs 
de modo a não causar acidentes. 	 - 

n 

	

	• A cuba, as torneiras e o(s) flitro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não 
podendo considerá-las como itens adicionais. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 

Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no 
mínimo 251/h, para Instalação no piso. 
LOCAL: 

Refeitório, pátio coberto, terraço. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 

2. 	'Altura máxima: 1300 mm; 
• Largura máxima: 550mm; 
• Profundidade máxima: 500 mm; 
• Fornecimento mínimo de água gelada: 25 11h. 
CARACTERISTICAS: 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 	-- 
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• Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (P111) e Redução de dom (CI). 
• Corpo em aço inox polido, 
• Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de 
fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches. 
• Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou 
aço inox). 
• Serpentina interna em aço inox. 
• Isolamento em EPS. 
• Gás refrigerante RóOOa ou RI 34a. 
• Previsões para limpeza, higienização e dreno. 
• Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica. 
• Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da 
água. 
• Dreno para limpeza da cuba. 
• Sapatas niveladoras em borracha ou nylon. 
• Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfúrantes 
de modo a não causar acidentes. 
• A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não 
podendo considerá-las como itens adicionais. 
• Dimensionamento e robustez da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

LOTE48  
Irem Especificação  Unid. 

Ventilador de parede para uso em ambiste escolar. 
LOCAL; 
• Creches 1, II e II, pré-escola, multiuso, direção, secretaria, sala dos professores, copa, 
refeitório, administração. 
DIMENSÕES ETOLERÂNCL&S: 
• Diâmettõ entre $00 e 600 mm; 
• Comprimento do tubo de fixação:150 mm (tolerância: ±2,5%). 
CARACTERISTICAS: 
• Ventilador de parede, com uma hélice com no minimo três pás. 
• Base de fixação à parede em aço carbono. 
• Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de 
fixação na parede. 
• Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, Unid 31 referência 1.25V 7/12 (Canelas Munseil). 
• O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa 
nominal do produto sem qualquer flexão. 
• Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e 
borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e 
hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento. 
• O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de 
segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura em que for instalado. 
• As grades deverão serem aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo 
Escolar - referência 1.25V 7/12 (Canelas Munsell). 
• As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. 
• Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no  
mínimo _três _níveis _de_  velocidade _(baixa,_  média _ealta).  
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• O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede". 
• Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0.0040 
m3 /s W/m para as velocidades. 
• Vazão observando-se cada uma das velocidades: 
- máxima: 0,45 m 31s 
- Média: 0,37 m 3/s 
- Mínima: 0,33 m'/s 
• Deverá possuir motor elétrico "monovolt". 
-Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O 
fabricante/contratado é obrigado a dar assisttncia técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o verlodo da garantia, substituindo as pecas com defeito. 

LOTE 49  
11cm 1 	 Especificação Unid. Quant. 

Coletores tipo contêlneres para área externa com capacidade de 1201/50kg, para coleta 
de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis. 
LOCAL: 
• Pátio de serviço. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 950 mm; 
• Largura máxima: 480 mm; 
• Profundidade máxima: 555 mm; 
• Capacidade! carga: 12011 50kg. 
CARÀCTERISTICAS: 
• Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado 

I. para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Unid. 2 
• Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 
que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 
• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
• Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da 
CONAMA e adesivados confbnne o tipo de lixo. 
• Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropilcno, com 
tratamento antiflirto incorporado; com medida de ZOOmm x 2". 
• Eixo em aço com tratamento anticorrosão. 
• Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  
Kit composto por cinco coletores de 501 para coleta de resíduos organlcos e seletivos, 
para área externa, sendo: 
• um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; 
- um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; 
- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; 
- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; 

2 
- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Unid 3 
LOCAL: 
• Refeitório, pátio coberto, acesso, circulação, terraço. 
DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR: 
• Altura máxima: 1200 mm; 
• Largura máxima: 2500 mm; 
• Profundidade máxima: 550 mm; 
• Capacidade individual do coletor: SOl.  

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, no $100- Centro. CEP: 62.880-00 
Horizonte- CE 
Fone: (8$) 3336.1434 
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CARACTERJSTICAS: 
Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado 

para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 
• Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. 
• Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8.0 
que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 
• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
• Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de 
lixo. 
• Suporte em aço com tratamento anticorrosão. 
• Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  
Lixeira 50 litros com pedal. 
LOCAL: 
• Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE: 
• Altura máxima: 720 mm; 
• Largura máxima: 450 mm; 
• Profundidade máxima: 450 mm; 
• Capacidade: 501. 
CAItÀCTERJSTICAS: 

3. • Corpo e campa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado Unid. 13 
para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 	 - 

• Aditivação extra com antioxidance e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 
que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. 
• Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço 
com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. 
• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 
• Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
GARANTIA: 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.  

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 á 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 uma 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 no julgamento do processo. 

4- LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/BENS: 
4.1- Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da expedição de ORDEM DE 
COMPRAS pela Administração no local determinado pela Unidade Gestora. 
4.1.1. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra, o fornecedor 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: 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente CuteJo Branco, a $100- Centro - CEP: 62.580-00 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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5.1- A Carta Proposta, sob pena de desclassificação, deverá ser elaborada em formulário especifico, 
conforme o Anexo II do instrumento convocatória, 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: 

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; 
5.1.4- Prazo de validade da Carta Proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
5.13- 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 

n 	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 requisitos de habilitação e que sua 
Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 
5.2- O encaminhamento de Carta 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 Canas Propostas 
e lances. 

5.2.1- A Cana 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 5001(1,. 
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. 

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

trabalhistas, previdenciários, 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 Cana Proposta; 

5.33- 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, 
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. 

5.33- Na análise das Canas Propostas de Preços a Pregoeira observará o Menor Preço por Lote, 
expresso em reais. Assim, as Canas 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. 
53- 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° da Lei n°. 10.520/2002. Caso a licitante não informe em sua 
Carta Proposta o prazo de validade, será considerado aquele definido no Edital. 

coMissÃo PERMANENTE DE PREOÂo 	 -- 
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3.6- 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 fonnalização 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 Cartas 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 Carta Proposta apresentada em desconformidade com o disposto neste item. 
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 Cana 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. 
Au. Comissão Permanente de Pregão de Horizonte-Ce. 

5.9.1- A Cana Proposta final consolidada deverá ser apresentada em língua portuguesa, com a 

n 
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 fisica ou jurídica), aposição 
do carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o n° do CNPJ ou CPF; 
e) Relação dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, 
RG, 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 Carta 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-ão 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 referência deverão 
ser remetidos imediatamente, no prazo máximo de 03 (três) horas, após a solicitação 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° dia útil subsequente ao envio eletrônico. 

6.2.1- O e-mail para envio dos documentos necessários à habilitação é: pregão©horizonte.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, CEP 62.880-00. Att. Comissão Permanente de Pregão de 
Horizonte-Ce. 

6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO ~DICA: 
6.3.1- 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. 

coMlssÂo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente cutelo Banco, n SISO - Centro - CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Fone: (85) 3336.1434 
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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 agencia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no 
registro da Junta onde tem sede a matriz. 

6.3.3- INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
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 Pais, 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 - 
oN 	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 (CNN); 
6.4.2- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 

houver, relativo ao domicílio 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 RFB/PGFN n° 1.751, de 02/1012014; 

6.44- Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicílio 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 fluido 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 do Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 10  de maio de 1943. 

63- 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 património líquido correspondente a f0% (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. 

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; 

6.6.1.5-O atestado deverá conter as seguintes informações básicas: 
a) Nome do contratado e do contratante; 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
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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°, 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, 
conforme modelo constante nos Anexos do edital; 

6.7.2- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidõnea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N ° . 8.666/93 e 
da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N ° . 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 produzira 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 

n 

	

	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 contrato, 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: 
9.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 
PAR ri' 201800239 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a 
Prefeitura Municipal de Horizonte/CE - Secretaria Municipal de Educação, na seguinte dotação 
orcamentária: 

AÇÃO 	PROJETO/ 	 FONTE ELEMENTO DE 
ATIVIDADE DESPESA 

• 1125000001- Transferência de Convênio - Uni&o/EducaçAo 

123650024 	3.042 	• 1111000000- Receita de Imposto e Transferência Educação 4.4.90.52.00 
• 1113000000- Transferência do FUNBED 401% 3.3.90.30.00 
• 1120000000-Trans ferencia do Salário-Educação 

10- FISCAL DOCONTRATO: 
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10.1- A execução do contato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Gilberlândio José Honório 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 ti°  8.666/93, alterada e consolidada. 

11- OBRIGAÇOES DA CONTRATADA: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no termo de referência, parte 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, 
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; 

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 § 1 0  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 

n 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 contrato 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidóneo 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: 

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 inidõneo; 

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 (trinta) dias, no caso de retardamento 
na entrega dos bens; 
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13.1.3 - 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; 
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 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 n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10320102, 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 

n 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; 
13.43- 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 noart. 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 

fl circunstância impertinente ou irrelevante para sua especificação, conforme disposto nos incisos 1, II e III do 
art. 3°  da Lei N°. 10.520/02. 
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 em planilhas de quantitativos e preços unitários não constitui um 
dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do pmcso relativo ao certame. 
Ficará a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir ase orçamento no 
edital ou de informar, no ato convocará rio, a sua disponibilidade aos interessados e os meios para obtê-lo." (Acórdão n° 
114/2007, Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). 
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EPITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. °  2019.03.26.1 -PE 

ANEXOU - 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$  

1.  
2.  
3.  

Prazo de Entrega: 

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

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

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

Data: 
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EDITAL DO PREGÃOELETRÔNICO N.° 2OL9.O3.26.ffl 

ANBXOffl 
- 	 MQDELOJIEDECLABACÂQ 

1. - DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

), 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 licitatório, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei no 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, 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, §20 , da Lei n.° 8.666/93). 

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

(CE), _______ de 
	

20_. 

DECLARANTE 

LI 
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.* 2019.03.26.1-PE 

ANEXO IVWNVfl no coxaQ 
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. 

MUNICtPIO DE HORIZONTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°23.555.196/0001-86 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 

gq
, estabelecida na 	 , inscrita no CNPJ sob o a.° 	 , neste ato 

representada pelo(a) Sr(a). , portador(a) do CPF n° , apenas denominada de 
CONTRATADA, firmam entre sio 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° 2019.03.26.1, em 
conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei Federal no 
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 Proinøncia (Nara Ricardo), de acordo com o Termo de 
Compromisso PAR n° 201800239 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 REEQUrLtBRIO ECONÓMICO-  
FINANCEIRO 
3.1. O valor global da presente avença é de RS - L..), a ser pago na proporção da entrega dos 
produtos, segundo as ordens de compras expedidas pela Administração, de corí%tmidade 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 
proposta eosegpinte: ___________________________ -. - __________________ 
[REM ! -  ESPECWICAÇÕES 	1 UNW. QUANT. AÇ4$ ' 1 R$ TOTAL 

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 
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relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.°  8.666193, 
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 o dia 

	

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° 201800239 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: 

fl 	AÇÃO 	PROJETO! 	 FONTE 	 ELEMENTO DE 

	

ATIVIDADE 	 DESPESA 
• 1125000001. 	Transferência 	de 	Convênio 	- 

União/Educação 

12 365 0024 	1.042 	
• 1111000000 - Receita de Imposto e Transferência 	4.4.90.52.00 

Educação 	 3.3.90.30.00 
.1113000000 - Transferência do FI.TNBED 40% 
• 1120000000 — Transferência do Salário-Educação 

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
6.1. As partes 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, parte 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, 

fl 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 vinculo 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; 

t) 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 § 1° 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; 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente cutelo Branco, a' 5100 - Centro - CEP: 62.88040 
Horizonte- CE 
Pose: (85) 3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICIPAL 1w 

HORIZONTE 

6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
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. 

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 inidõneo ou cometer fraude 
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte e será descredenciado no 

fl 

	

	
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 inidóneo; 
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 n° 8,666/93, alterada e 

n 	consolidada, ena 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; 

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 Divida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
7.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 
8.666193, 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. 

coMissÃo PERMAZ4ENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Brasco, C 5100- centro . CEP: 62S80-40 
Horizonte- CE 
Poise: (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. Gilberlândio José Honório 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° 8.666193, alterada e consolidada. 

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 contato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatória. 
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 contato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, 
com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
10.5. A inadimpléncia 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 panes do contato 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 

CPF: 	 ___ 
CPF: 	 1 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREOÀ0 
Av. Presidente Castelo Branco, n 5100- Centro S CEP: 62.8SO4)O 
Horizonte- CE 
Fone: (85)3336.1434 


