PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – RETIFICADO Nº. 177/2020
PROCESSO: 2748/2020
BB Nº 840354
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
A presente licitação é do tipo MENOR PREÇO POR LOTE estando dividida entre lotes exclusivos
e ampla participação conforme segue:
DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADES COOPERATIVAS:
LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA RESERVADA, obedecendo ao Art. 48, inciso III da
Lei Complementar Nº 123/2006 para MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e
SOCIEDADES COOPERATIVAS, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante. PORÉM, NA
AUSÊNCIA DAS MESMAS, O PREGÃO SERÁ REALIZADO COM EMPRESAS ENQUADRADAS
EM OUTRAS MODALIDADES.
LOTES 04-05-06-10-11-12-17-20: MODO EXCLUSIVO (EXCLUSIVAMENTE À
PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE). COTA
RESERVADA: percentual de aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total do
objeto para participação exclusiva das ME’s, EPP’s e MEI’s, que atendam as exigências deste edital, sem
prejuízo de participação na Cota Principal, em atendimento à Lei nº 123/06, com as alterações introduzidas
pelo decreto nº 8.538/2015.
LOTES
01-02-03-06-07-08-09-13-14-15-16-18-19:
PARTICIPAÇÃO
AMPLA
CONCORRÊNCIA. COTA PRINCIPAL: percentual de aproximadamente 75% (setenta e cinco por
cento) da quantidade total do objeto para todos os interessados que atendam às exigências deste edital
permanecendo assegurado como critério de desempate, a preferência pelas microempresas e empresas de
pequeno porte conforme art. 44 da Lei 123/2006.
REABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h30 do dia 03 de novembro de 2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 10h do dia 03 novembro de 2020.
TEMPO DE DISPUTA: 03 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um
segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema.
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA
TELEFONE: 016 3301-1909/3301-1942
EMAIL: licitacaoeduca@educararaquara.com
A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, com sede na Av. Vicente
Jeronimo Freire, 22 – Vila Xavier - Araraquara/SP, torna público que se acha aberta, nesta unidade,
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA
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EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, sendo regulamentado
pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº. 8666/93, Lei federal nº 10.520/2002 e Lei
Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, Lei Orgânica do Município
de Araraquara e Decreto Municipal 8257/05. Este pregão será conduzido pelo Pregoeiro e respectiva
Equipe de Apoio, designados na Portaria nº 26.892/2020.
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico de
comunicação pela INTERNET. O sistema referido utiliza recursos de criptografia e de autenticação que
asseguram condições adequadas de segurança em toda etapa do certame.
A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial no sítio do Banco do Brasil
S.A., www.bb.com.br, opção Licitações, diretamente em www.licitacoes-e.com.br ou na sede da Secretaria
da Educação na Gerencia de Compras, Licitações e Contratos, na Av. Vicente Jeronimo Freire, 22 – Vila
Xavier - Araraquara/SP, de segunda à sexta-feira, no horário das 09h:30min às 16h:30min, ou através dos
endereços eletrônicos: www.araraquara.sp.gov.br no Portal da Transparência Municipal e através do email: licitacaoeduca@educararaquara.com.
Ressaltamos que os interessados DEVERÃO acompanhar pelos meios acima informados, eventuais
comunicados e/ou esclarecimentos do presente certame.
1.

DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
1.2. A aquisição dos equipamentos será realizada sob garantia de qualidade e será fornecido de acordo com
as especificações da proposta obedecendo ao solicitado no Edital, no Termo de Referência.
1.3. A planilha com os preços estimados dos materiais a serem licitados, encontra-se no ANEXO II do
presente edital.
2.

DO PROCEDIMENTO

2.1. O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico do
Banco do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre o BB e a
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidores da GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES e
CONTRATOS da Secretaria Municipal da Educação, denominado “Pregoeiro”, com o suporte de sua
Equipe de Apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste
Edital e seus anexos.
3.2. Poderão participar do certame pessoas jurídicas que explorem o ramo de atividade compatível ao
objeto da licitação e que preencham as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.3. Estarão IMPEDIDOS de participar da presente licitação:
3.3.1. As empresas que não se enquadrem como microempresas, empresas de pequeno porte,
microempreendedor individual nos lotes destinados exclusivamente para tal modalidade.
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3.3.2. Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de
Araraquara, cujo conceito abrange a administração direta e indireta, as entidades com
personalidades jurídicas de direito privado sob o seu controle e as fundações por ela
instituída ou mantida, no prazo e nas condições do impedimento;
3.3.3. Os interessados declarados inidôneos pela Administração Municipal, Estadual ou Federal,
o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob o seu controle e as fundações por ela instituída e mantida;

3.3.4. Os interessados que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou
concurso de credores SALVO OS QUE COMPROVAREM ESTAR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONFORME SÚMULA 50 DO TCE – SP.
SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração
impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das
quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano
de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem
prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômicofinanceira estabelecidos no edital.
4.
DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do PREGÃO ELETRÔNICO deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do
Brasil S.A. sediadas no País.
4.2. Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos
os demais atos e operações no sistema.
4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
4.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.
4.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.7. A participação no PREGÃO ELETRÔNICO se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecidos.
4.8. O encaminhamento de 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 propostas e
lances.
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4.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.10. A Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, deverá declarar
que atende os requisitos do Artigo. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do
Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei.
4.10.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
4.10.2. Considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará procedimentos
complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis
e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas
licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 8358/2015.
5.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

5.1. As propostas serão recebidas até o horário previsto neste edital, após o que terá início a sessão pública
do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar sua aceitabilidade.
5.2. O fornecedor poderá anexar a proposta de preços solicitadas no Anexo 01 deste Edital, através da
opção DOCUMENTOS, em arquivos no formato zipfile (.zip), quando do envio da proposta de preços.
O tamanho do arquivo não poderá exceder a 2MB.
NOTA EXPLICATIVA 1: Caso encontre dificuldade em anexar sua proposta,
poderá descrever seu produto nas “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, desde que
siga todas as exigências contidas no item – DA PROPOSTA, do edital.
5.2.1. As propostas que não estiverem descritas a marca do produto ofertado nas
informações adicionais, ou anexadas na opção documentos SERÃO
DESCLASSIFICADAS, NÃO PARTICIPARÃO DA ETAPA COMPETITIVA.
5.3. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado
de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.5. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
5.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do PREGÃO
ELETRÔNICO será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da
reabertura da sessão.
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5.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
5.8. Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será
encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico contra-proposta diretamente ao proponente que tenha apresentado
o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
5.9. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor
valor.
5.10. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a aquisição.
6.

DA PROPOSTA

6.1. As propostas, a serem encaminhadas segundo o modelo de proposta do Anexo II, serão recebidas até o
horário previsto neste edital, após o que terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar sua aceitabilidade.
6.2. A proposta, além de ser encaminhada segundo o modelo de planilha de custos do Anexo II, deverá
OBEDECER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:
6.2.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor proposto
corresponder à unidade solicitada, ou seja, menor valor global do lote;
6.2.2. Excepcionalmente, nos casos em que o valor unitário for inferior a um real, poderão ser
aceitas propostas com duas casas decimais;
6.2.3. A marca (e/ou tipo e modelo, se for o caso) do objeto licitado deverá ser
obrigatoriamente especificada.
6.2.4. O prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
apresentação.
6.3. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições apresentadas, salvo se no
momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo Pregoeiro, será registrado em ata,
devendo o item/lote ser desconsiderado da proposta.
6.4. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não
especificada neste Edital.
6.5. Os preços serão fixos e irreajustáveis, por força da Lei Federal nº 9.069/95.
6.6. Ressalvados os casos supervenientes e imprevisíveis, quando justificado e comprovado aumento
excessivo do produto. Como o objeto desta licitação se trata de produtos perecíveis, a proponente
deverá requerer a Comissão de Licitações com as devidas justificativa o Reequilíbrio Econômico do
Contrato readequamento de preço e comprovando o real aumento.
6.7. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos e, entre
preços unitários e totais, os primeiros.
6.8. Serão DESCLASSIFICADAS, por decisão do pregoeiro, as propostas que:
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6.8.1. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente
Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.
6.8.2. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da
legislação em vigor.
7.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

8.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Para julgamento, será adotado o critério de MENOR VALOR GLOBAL DO LOTE, observados os
prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
Ocorrendo a situação a que se referem os itens 7.02 e 7.03 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço.
Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
Havendo empate nas propostas, servirá como critério de desempate as estipulações do § 2º do artigo
3º da Lei 8.666/93.
7.6.1. Servirá ainda como critério de desempate, a preferência de contratação de microempresas
de pequeno porte, entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas
por referidas empresas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais
bem classificada.
7.6.2. Ocorrido o previsto o item acima, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.6.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória,
para apresentação de proposta com preço inferior a considerada vencedora.
Havendo empate entre as empresas que não se enquadre da classificação de empresa de pequeno
porte ou de microempresa, o desempate, após observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma
Lei.
7.7.1. Observância dos critérios do artigo 3º, § 2º da mesma Lei só ocorrer no caso de não haver
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre nos critérios prioritários de
desempate previstos na Lei Complementar Federal nº 123/2006.
DO PROCEDIMENO E DO JULGAMENTO

8.1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do pregão eletrônico,
com a abertura das propostas.

8.2. TEMPO DE DISPUTA: 03 minutos, acrescido do tempo aleatório que pode variar de 00:00:01 (um
segundo) à 00:30:00 (trinta minutos), determinado pelo sistema.
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8.3. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

Brasília - DF.
Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema, ou ao menos, inferior ao último lance enviado pelo próprio licitante, ainda que
não cubra o menor lance.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do PREGÃO
ELETRÔNICO - RETIFICADOserá suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da
sessão.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
Facultativamente, o pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso
de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual
será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá
encaminhar pelo sistema eletrônico contra-proposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua
aceitação.
O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance
de menor valor.
Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço
e valor estimado para a aquisição.
O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão
pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
Ocorrendo as situações as quais se referem os itens 8.14 e 8.15 deste Edital, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
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8.17. Para julgamento, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado os prazos para
fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.
8.18. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
9.

PRAZO PARA AMOSTRA
9.1. No prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente da data da
declaração de vencedor, no endereço da sede da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara –
sito na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 - Vila Xavier - CEP: 14810-038 para o Setor de
Compras e Licitações e Contratos, horário das 10h às 16h:30min, de segunda a sexta-feira, sob pena
de DESCLASSIFICAÇÃO, deverão ser entregues:
1. “CATALOGO ILUSTRATIVO OU DESENHO TÉCNICO ” dos mobiliários
ofertados, em língua portuguesa, contendo a marca, o modelo, as características e demais
especificações técnicas detalhadas do fabricante e procedência, que possibilitem a avaliação
dos mesmos e a verificação da conformidade com o Termo de Referência do edital.
2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
3. PROPOSTA ATUALIZADA DO VENCEDOR DO LOTE
9.2. Os materiais serão analisados pela equipe da Gerência de Educação Infantil, quando será emitido
parecer circunstanciado, a fim de verificar a compatibilidade com as descrições do Termo de
Referência (ANEXO I)
9.2.1. Os itens que não sejam possíveis serem avaliados por catálogo, os que surgirem dúvidas
quanto à especificação, será solicitado a amostra do item para verificação a serem
entregues no prazo de 02 dias úteis na sede da Secretaria Municipal da Educação.
9.3. Os materiais deverão contemplar cada tópico exigido no Termo de Referência,
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação.
NOTA EXPLICATIVA: O Pregoeiro analisará as Propostas bem como os documentos da
Habilitação. As amostras são responsabilidade da Equipe mencionada acima.
10.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

DA HABILITAÇÃO
No prazo MÁXIMO DE 05 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente
da data da declaração de vencedor por meio eletrônico, a licitante deverá entregar toda a
documentação de HABILITAÇÃO original ou por meio de cópia autenticada, bem como a sua
PROPOSTA FINAL (Modelo Anexo II), sob pena de INABILITAÇÃO.
A documentação deverá ser entregue na sede da Secretaria Municipal da Educação de Araraquara –
sito a Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 - Vila Xavier - CEP: 14810-038 para o Setor de
Compras e Licitações e Contratos, horário das 10h as 16h:30min, de segunda a sexta-feira.
Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar na sessão de abertura do procedimento
licitatório no dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os documentos a seguir
relacionados, devidamente atualizados e em cópias autenticadas quando solicitado.
A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá em:
10.4.1. CÉDULA DE IDENTIDADE, no caso de empresa individual;
10.4.2. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual;
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10.4.3. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
10.4.4. Os documentos descritos nos itens 10.4.2 e 10.4.3 deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em
vigor.
10.4.5. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
10.4.6. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.4.7. Declaração de enquadramento de ME ou EPP emitido pela Junta Comercial
10.5. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, conforme o caso consistirá em:
10.5.1. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em caso de empresa individual,
ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
10.5.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (aceitando-se, neste caso, a certidão
conjunta expedida pela Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 03/07);
10.5.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (tributos Mobiliários) do
domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei;
10.5.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
10.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
10.5.6. Declaração de comprovação de que são Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
(Modelo Anexo III).
NOTA EXPLICATIVA 1: A responsabilidade pela exatidão, atualização e
veracidade das declarações é exclusivamente das firmas licitantes que as
forneceram à Administração - Acórdão TCU 298/2011 Plenário (Sumário). A
utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao
certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais. Portanto, se necessário, no momento imediatamente anterior à assinatura
dos contratos, a Secretaria Municipal da Educação poderá mediante diligência,
solicitar demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue
necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da
LC nº 123/2006 e do Decreto 6.204/2007.
10.5.7. As certidões que não constarem data de validade estipulada, considerar-se-ão válidas
aquelas que estiverem dentro do prazo de 06 (meses) a contar da data de sua expedição.
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NOTA EXPLICATIVA 2: Serão aceitas, como prova de regularidade fiscal, certidões
positivas com efeitos de negativas e certidões que noticiem em seu corpo, que os débitos
estão judicialmente garantidos ou com exigibilidade suspensa
10.6. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA limitar-se-á a:
10.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis,
mencionando expressamente em cada balanço, número do livro Diário e das folhas em que
se encontra transcrito e o número do registro do livro da Junta Comercial, seguindo as

normas de contabilidade, de modo a comprovar a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta:
10.6.2. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentadas:
• Publicado em Diário Oficial; ou
• Publicado em jornal; ou
• Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante; ou
• Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive
com os Termos de Abertura e Encerramento;

10.6.3. O Balanço Patrimonial deverá conter as assinaturas do contador e/ou do técnico em
contabilidade responsável, nos moldes do art. 12 do Decreto-Lei 9.295/1946.

10.6.4. No caso da empresa estar enquadrada na obrigatoriedade de efetuar a Escrituração
Contábil Digital, consequentemente transmitida através do Sistema Público de
Escrituração Contábil Digital (SPED), este substituirá os documentos exigidos.
10.6.5. A licitante que queira concorrer com os benefícios da Lei 123/2006 comprovado seu
enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estarão desobrigadas
da apresentação do Balanço Patrimonial conforme Art. 3º do Decreto 8.538/2015:
Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locação de materiais, não será exigida da microempresa ou da
empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício social. Quando optante pelo Simples Nacional: comprovante da opção
pelo Simples obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

10.7. Certidão negativa de falência ou concordata ainda vigente, de acordo com a legislação anterior, bem
como de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
10.8.Declaração da empresa de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93(ANEXO VII)
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10.8.1.Os documentos citados nos itens acima poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro
Cadastral emitido pela Prefeitura do Município de Araraquara. Os interessados em obter o
Certificado de Registro Cadastral deverão comparecer à Prefeitura do Município de
Araraquara, no Setor de Cadastro de Fornecedores, munidos dos documentos necessários
até 01 (um) dia anterior à data da abertura dos envelopes. A relação da documentação que
deve ser apresentada poderá ser obtida no Setor de Cadastro de Fornecedores, ou através do
site http://www.araraquara.sp.gov.br ou fone (16) 3301-5047.
10.8.2.Os concorrentes já inscritos, cujas certidões negativas estiverem vencidas, deverão fazer a
atualização do Certificado de Registro Cadastral até à data marcada para abertura dos
envelopes.
Nota Explicativa 3: Não serão aceitos os Certificados de Registro Cadastral
vencidos ou desatualizados, ou ainda os expedidos por outros órgãos públicos.
Nota Explicativa 4: Os documentos relativos à habilitação das empresas
deverão ser apresentados em cópia autenticada em cartório ou cópia simples
para ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitações, mediante a
apresentação do original.
Nota Explicativa 5: A Administração se reserva no direito de exigir o documento
original para confronto com o apresentado na licitação, através de cópia
autenticada;
10.9. As licitantes AINDA DEVERÃO APRESENTAR os seguintes documentos:
10.9.1. Um ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido(s) em papel
timbrado por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o
fornecimento anterior do objeto do presente processo.
10.9.2. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (ANEXO IV)
10.9.3. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (ANEXO V)
10.9.4. DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO NA CONDIÇÃO DE ME e EPP (ANEXO VI)
10.9.5. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CONHECIMENTO DO EDITAL (ANEXO
VIII)
10.10. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pela autoridade competente.
10.11. Havendo recurso, o pregoeiro apreciará os mesmos e, caso não reconsidere sua posição, caberá à
autoridade competente a decisão em grau final.
10.12. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou
inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
11.

PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente
será exigida para efeito de assinatura do contrato/ ou recebimento da nota de empenho, no entanto, por
ocasião da participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
11.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
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declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Educação Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.3. Ressaltamos que o benefício outorgado às pequenas empresas, no âmbito da habilitação, está
sintetizado no parágrafo 1º do art. 43: trata-se da faculdade de regularização dos defeitos existentes e
comprovados nos documentos de regularidade fiscal apresentados na oportunidade devida pela
pequena empresa, ou seja, o benefício não reside na dispensa de apresentação de documentos de
regularidade fiscal, mas sim na sua regularização. Daí se segue que o licitante que tiver deixado de
apresentar documento de regularidade fiscal, exigido no ato convocatório, deverá ser inabilitado.
11.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 11.2, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, sendo facultado à Educação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
12.

DO VALOR ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO

12.1. O valor estimado para a contratação é de R$ 555.331,33 (Quinhentos e cinquenta e cinco mil
trezentos e trinta e um reias e trinta e três centavos) e encontra-se em conformidade com estimativa
de preços, mediante cotação, devidamente juntada no processo administrativo, do qual se originou o
presente certame.
13.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Os recursos financeiros serão atendidos por recursos próprios codificados sob o nºs:
1814-10.01.4.4.90.52.12.365.0016.2.212.01.2130000
295-10.01.4.4.90.52.12.122.0015.2.033.01.2100000
309-10.01.4.4.90.52.12.365.0016.2.212.01.2120000
445-10.02.4.4.90.52.12.361.0016.2.213.01.2200000
14.

ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

14.1. Dos Esclarecimentos e Impugnações:
14.1.1. Serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura do mesmo. Não
serão aceitas as impugnações, subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo proponente.
14.1.2. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de Esclarecimentos sobre o
Ato Convocatório e seus anexos desde que no prazo estabelecido.
14.1.3. Os
esclarecimentos
deverão
ser
encaminhados
no
e-mail:
licitacaoeduca@educararaquara.com, devendo indicar a qualificação completa do
interessado.
14.1.4. AS IMPUGNAÇÕES SERÃO ACEITAS no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com,
ou via correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de
Araraquara, na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo
estabelecido.
14.1.5. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação, de maneira motivada, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
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14.1.6. Deferida a impugnação do ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
14.2. Dos recursos:
14.2.1. Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro deverá
manifestá-lo em Ata, e no prazo de 03 (três) dias úteis deverá apresentar as razões do
recurso na Secretaria Municipal da Educação ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias úteis, que começa a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos,
nos termos do Art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
14.2.2. Os recursos e contrarrazões serão aceitos no e-mail: licitacaoeduca@educararaquara.com,
ou via correio, ou protocolado diretamente na Secretaria Municipal de Educação de
Araraquara na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº 22 Vila Xavier, no prazo estabelecido,
devendo ser endereçada para autoridade competente.
14.2.3. Os recursos interpostos durante a fase de análise de propostas, de lances e de todo o
restante do procedimento do pregão serão julgados pela autoridade competente, conforme
o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

14.2.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação ao vencedor do certame.
14.2.5. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo.
14.2.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.2.7. Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante
não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para responder pelo proponente
bem como aqueles que não forem protocolados na sede da Secretaria da Educação. Para
efeito de contagem de prazos legais serão considerados dias úteis aqueles em que houver
expediente normal da secretaria municipal de educação de Araraquara, quais sejam:
segunda à sexta-feira, das 10:00 às 16:30h.
14.2.8. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento mediante
publicação, de acordo com o disposto no art.9º do Decreto Municipal nº 8.257/05.
14.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência de Compras,
Licitações e Contratos da Secretaria em epígrafe, o qual serão disponibilizadas para consulta
mediante pedido formal encaminhado à Secretária da Educação, sendo vedada a retirada dos autos da
Seção pelo interessado por qualquer motivo
15.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,
com a posterior homologação do resultado pela Secretária Municipal da Educação.
15.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Secretária homologará o procedimento
licitatório ao licitante vencedor.
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16.

16.1.

16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

16.6.

17.

17.1.
17.2.

17.3.

DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA
PRAZO DE ENTREGA: A Contratada se obriga a entregar o produto, objeto do presente certame,
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do recebimento do Empenho, das 07:30h às 16:00h, no
NGSAT - Núcleo de Gestão de Suprimentos, Almoxarifado e Transporte na Rua Ivo A. Magnani, nº
200 - CEAR - Fonte Luminosa - Tel: (16) 3333-3969, (16) 3331-2382.
16.1.1. Entregue o objeto referente a nota de empenho, o mesmo será recebido:
16.1.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
16.1.3. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
A empresa vencedora do item deverá entregar o material que atenda, rigorosamente, as
especificações constantes de sua proposta, respeitando o solicitado no edital.
Caso a Empresa não realize a entrega no período determinado sem solicitação de prorrogação de
prazo, o Empenho será cancelado.
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade, das especificações e funcionamento contratados, mediante Termo de Recebimento ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável.
Constatadas irregularidades no objeto, o Contratante poderá:
16.5.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
16.5.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
da Secretaria requisitante, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
16.5.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação
ou rescindir a aquisição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
16.5.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de cinco (5) dias corridos, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o atendimento integral da
quantidade, das especificações e funcionamento contratados, mediante Termo de Recebimento ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável.
16.6.1. As especificações do mobiliário entregue, deverá atender integralmente às apresentadas no
catálogo ilustrativo aprovado pela Gerência de Educação Infantil.
DA FORMA DE PAGAMENTO
O contrato será dispensado por se tratar de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, sendo substituído pela Nota de Empenho, de acordo com o parágrafo 4º do art.62 da lei
8666/1993.
Caso o produto não corresponda ao exigido no instrumento convocatório, a contratada deverá
providenciar no prazo máximo de 24 (vinte quatros) horas, contados da data de notificação expedida
pela contratante, a sua adequação, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da
incidência das sanções previstas no instrumento convocatório, na Lei n.º 8.666/93 e no Código de
Defesa do Consumidor;
O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Empenho.
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17.4. O prazo do pagamento devido pelo Município é de um prazo não superior a 30 (trinta) dias após o
recebimento do objeto licitado, mediante apresentação do Termo de Recebimento Definitivo e da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor requisitante.
17.5. O Termo de Recebimento definitivo é que vai comprovar que os produtos estão em conformidade
total
com
o
solicitado
para
assim
ser
encaminhado
junto
a
Nota Fiscal para o pagamento.
17.6. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será
contado da data do seu retorno devidamente regularizada.
17.7. As notas fiscais deverão ser entregues juntamente com a mercadoria.
17.8. O pagamento será realizado dentro do prazo estipulado neste edital.
17.9. Ocorrendo atraso no pagamento, o valor devido será atualizado a uma taxa de juros moratórios de
0,2% ao mês.
18.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com nota de
empenho (Art. 76 da lei 8.666/93).
18.2. A inexecução parcial ou total da nota de empenho, caracteriza descumprimento da obrigação
assumida e permitem aplicação das seguintes sanções pela SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:
18.2.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
18.2.2. Multas;
18.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública,
sendo: União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo
não superior a 5 anos.
18.3. A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por dia de atraso.
18.4. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
18.5. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a
gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
18.6. O prazo para defesa do licitante declarado inidôneo será de 10 (dez) dias da abertura de vista do
processo.
18.7. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior
ou caso fortuito.
18.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1. Retardarem a execução do Pregão;
18.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;
18.8.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal;
18.9. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e até a
entrega dos respetivos itens, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.
18.10. Os recursos interpostos em face das penalidades serão julgados pela autoridade competente,
conforme o disposto art. 109, §4º da Lei Federal nº 8.666/93.
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19.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

19.1. A empresa vencedora obriga-se a fornecer os produtos objeto do presente, conforme as
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.

19.7.

20.

especificações e em condições adequadas de uso, sujeitando-se ao controle de qualidade estabelecido
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA.
Quando solicitado o produto deverá ser substituído, sem nenhum ônus para Secretaria. Os produtos
que apresentem má qualidade deverão ser substituídos, salvo quando for provocado por uso
indevido, devidamente comprovado pela contratada.
Os produtos que apresentarem alteração, que prejudiquem o andamento normal dos trabalhos,
deverão ser prontamente trocados pelo fornecedor, sem nenhum ônus para a municipalidade.
A empresa vencedora obriga-se a fornecer o objeto licitado ofertado, nas quantidades indicadas pelos
Órgãos, mediante formalização do empenho, no prazo estabelecido.
A empresa vencedora deverá manter durante todo o processo até a sua finalização, as condições
aprovadas durante a licitação.
A contratada será:
19.6.1. Responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado conforme
(Art. 70 Lei 8666/03).
19.6.2. Responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
Entregue o objeto referente a nota de empenho, o mesmo será recebido:
19.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
19.7.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

20.7.

proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.
Caso algum proponente se manifeste o mesmo terá direito a vista ao processo tanto das Propostas
Comerciais quanto dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão.
A contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem ceder o produto da
nota de empenho.
A presente licitação poderá ser anulada ou revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas
na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a
lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, para esse fim específico.
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, as licitantes, julgados
desclassificados deverão retirar os envelopes “DOCUMENTAÇÃO” inviolados, no encerramento da
licitação.
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20.8. Todos os documentos apresentados deverão ser devidamente atualizados, em cópias autenticadas ou
em cópia acompanhada do original para autenticação pela Comissão de Licitações.
20.9. Os casos omissos serão submetidos a parecer do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitações
da Secretaria Municipal da Educação.
20.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Araraquara, renunciando a outros por mais privilegiados que
sejam para dirimir as questões oriundas deste Pregão.
20.11. Fazem parte integrante deste Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de referência
Anexo II – Modelo de proposta de preços
Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento em ME ou EPP
Anexo IV - Declaração de inexistência de fato impeditivo.
Anexo V - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação
Anexo VI – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação na condição de
microempresas ou empresas de pequeno porte
Anexo VII -Declaração de empregador perante ao ministério do trabalho.
Anexo VIII- Modelo referencial de conhecimento do edital
Anexo IX– Declaração de documentos a disposição do tribunal
Anexo X – Termo de Recebimento Definitivo
Araraquara, 14 de outubro de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº. 177/2020
PROCESSO Nº. 2748/2020
BB Nº 840354
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA
REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. O processo em questão visa atender às necessidades das unidades escolares pertencentes a
Secretaria Municipal da Educação.
2.2. Informamos que de todos os itens anteriormente solicitados há uma considerável quantidade de
itens fracassados no Pregão 025/2020, Processo 070/2020.
2.3. Além do mais, há também vários itens que foram recusados pela FDE na adesão que fizemos as
atas de registros de preços.
2.4. E por fim, não há viabilidade de adquirimos esses itens da Funap considerando o prazo de mais de
150 dias estabelecidos para a entrega dos mesmos.
2.5. Diante do exposto e da necessidade de adquirirmos os itens para mobiliarmos as unidades escolares
antes do início das aulas presencias.
3. VALOR A SER PAGO PELO OBJETO
3.1. Considerar-se-á para efeitos de adjudicação, a média atual de preço de mercado, ou seja, não será
adjudicado valor maior que o praticado no mercado e a/o pregoeira (o) se reserva o direito de
negociar com a (s) empresa (s) participante (s) do certame até que o preço esteja dentro do preço de
mercado pesquisado anteriormente.
4. DO FORNECIMENTO
4.1. A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado e no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de recebimento do Empenho.
4.2. O local da entrega será no NGSAT - Núcleo de Gestão de Suprimentos, Almoxarifado e Transporte
na Rua Ivo A. Magnani, nº 200 - CEAR - Fonte Luminosa - Tel: (16) 3333-3969, (16) 3331-2382
das 07:30h às 16:00h.
5. JUSTIFICATIVA DO PRAZO DE ENTREGA
5.1. A exigência referente ao prazo se justifica devido ao fato do objeto possuir finalidade em que a
demora na entrega poderá prejudicar o andamento das atividades das unidades pertencentes a esta
Secretaria
6. PROPOSTA DE PREÇO
6.1. A proposta de preços (Anexo II) deverá ser apresentada respeitando a especificação deste Termo de
Referência, com no máximo duas casas decimais.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Condições de Pagamento: não superior à 30 dias (conforme Lei Federal 8666/93), contados da data
de entrega e mediante nota fiscal devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento dos
materiais.
8. FISCALIZAÇÃO DOS OBJETOS ENTREGUES
8.1. A fiscalização dos objetos entregues será feita pela Secretaria Municipal da Educação. Caso o
objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído imediatamente,
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sem ônus para o Município, reiterando a justificativa de que a demora na entrega prejudicará o
andamento das atividades desta Secretaria.
9. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS
QTD.

DESCRIÇÃO

VALOR
ESTIMADO
UNITÁRIO
(R$)

63

ARMÁRIO AÇO
MODELO DE REFERENCIA: AR-02 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-A.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item” documentação técnica” do anexo I-A será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
• Armário de aço, com 1600mm de atura, dividido verticalmente em 2
compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3
prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento.
CONSTITUINTES
• Chapa de aço SAE 1010/1020.
- Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm);
- Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90mm);
- Base em chapa 18 (1,25mm);
- Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo);
- Dobradiças em chapa 14 (1,9mm).
• cada porta deve dar acesso a um compartimento independente, separado por
meio de divisória vertical.
• Três prateleiras por compartimento, removíveis e ajustáveis.
• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel com no mínimo
75mm de altura - três unidades por porta.
• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, de liga não ferrosa, cromadas, com
travamento por sistema cremona.
• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mín. 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 (ver
referências).
REFERÊNCIAS
• Pintura na cor CINZA - referência RAL 7047.
GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento.
• Espessuras de chapas de aço devem seguir tolerâncias normativas conforme
Normas ABNT.

R$ 1.422,33
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01

03

12

ARMÁRIOS EM AÇO ALTO, SEM PORTAS
ARMÁRIOS EM AÇO, ALTO, CHP 24, S/ PORTAS E COM 3 PRATELEIRAS
REGULÁVEIS FECHADA AO FUNDO, MED. 1980x1200x400mm - COR
OVO. O ARMÁRIO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE SUPORTE EM
AÇO ALTURA 150mm DO CHÃO
ARMÁRIOS EM AÇO COR OVO, COM PORTAS EM AZUL
ARMÁRIOS EM AÇO, ALTO, CHP 24, 2p. CHAVEADAS; C/ 2
PRATELEIRAS REGULÁVEIS. AS PRATELEIRAS, O TAMPO, OS
REFORÇOS E A BASE, TD EM CHP 22. MED.~ 1,98x1,20x0,45m, COR OVO,
COM PORTAS EM AZUL
ARQUIVO DE AÇO
MODELO DE REFERENCIA: AQ-03 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-B.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-B será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Arquivo para pastas suspensas
Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas
montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de
sapatas niveladoras na base
CONSTITUINTES
• Chapa de aço SAE 1010/1020:
- Corpo E estrutura interna em chapa 22 (0,75mm);
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm);
- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superir;
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm);
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm).
• Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
• Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento
simultâneo das gavetas.
• Chaves em duplicata.
• Compressores para pastas em todas as gavetas.
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de
liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
• Gavetas 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 com
dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver referências).
• Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas.
• Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver
referências)
REFERÊNCIAS
• Cor CINZA - referência RAL (*) 7047.

R$ 1.273,33

R$ 1.255,33

R$ 1.228,67
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• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado,
dimensões 35mm x 3/8" x 1" - “CAAD” ou "MASTICMOL" equivalente.
(*) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DESLACK
GARANTIA
• Três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento.
CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO

MODELO DE REFERENCIA: CD-04 FDE

62

Demais especificações encontram-se no Anexo I-c.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-c será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Cadeira giratória estofada, sem apoia-braços, com rodízios, dotada de mecanismo
de regulagem do assento e do encosto. Dimensões mínimas do assento e encosto
conforme discriminações abaixo. Demais características dimensionais, requisitos
de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e durabilidade, conforme
ABNT NBR 13962:2006 – Móveis para escritório - Cadeiras - Requisitos e
métodos de ensaio.
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no
mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de
reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por
fungos ou insetos.
• Dimensões: - Assento: 420mm (largura mínima) x 390mm (profundidade
mínima);
- Encosto: 380mm (largura mínima) x 290mm (extensão vertical mínima);
- Demais dimensões devem estar de acordo com a ABNT NBR 13962 - Tabela 2 Dimensões da cadeira giratória operacional.
• Assento e encosto estofado com espuma de poliuretano expandido, de espessura
mínima de 40mm, colada à madeira e revestida com tecido.
• A face inferior do assento deve ser revestida de forração de TNT (tecido não
tecido) com peso de 120g/m².
• A face posterior do encosto deve receber uma camada de espuma laminada
acoplada de 7mm e revestimento do mesmo tecido.
• Características da espuma:
- Resistência ao rasgamento (NBR 8516): » 150N/m mínima;
- Força de indentação a 25% (NBR 9176): » 150 - 250 N;
- Força de indentação a 65% (NBR 9176): » 400 - 600 N;
- Fator de conforto (NBR 9176): » 1,5 mínimo;
- Fadiga dinâmica - espessura (NBR 9177): » 10% máximo;
- Flamabilidade (NBR 9178): » Autoextinguível;
- Isenta de gases CFC (na produção da espuma).
• Características do tecido:

R$ 671,67
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- Composição: 100% Poliéster;
- Desenho/ ligamento: Panamá 2X2;
- Peso mínimo: 270 g/m2;
- Resistência à abrasão: Pilling 0 (zero) Padrão 5;
- Solidez da cor à fricção: classe 5;
- Solidez da cor à luz: classe 5;
- Tratamentos: proteção com produto impermeabilizante "SCOTCHGARD" ou
“TEFLON”;
- Cor: VERDE MESCLADO
• Todas as bordas do assento e encosto devem receber perfi l de proteção em
PVC, L=15mm, na cor PRETA.
• Fixação à estrutura por meio de porcas de cravar com parafusos M6 com cabeça
sextavada.
• Coluna de regulagem de altura do assento por acionamentohidráulico a gás com
curso de no mínimo 120mm. Capa telescópica de acabamento e proteção injetada
em polipropileno na cor PRETA.
• Mecanismo de regulagem de inclinação do encosto com bloqueio em qualquer
posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca.
• Suporte para regulagem da altura do encosto com curso vertical de no mínimo
70mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema de amortecedor
flexível.
• Base em formato de estrela com 5 pontas em "nylon 6" aditivado com fi bra de
vidro e sistema de acoplamento cônico.
• Rodízios de duplo giro, com rodas duplas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos
frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
Eixo de aço e cavaletes em nylon "6" aditivado com fi bra de vidro.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo. Pintura em tinta
em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA.
• Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material injetado.
• Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser
arredondados, com raio de curvatura maior que 2mm, e possuir desenho
ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento.
• Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar
movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados
das partes estruturais da cadeira.
GARANTIA
• Cinco anos contra defeitos de fabricação, incluindo fixações, funcionamento dos
mecanismos, oxidação das partes metálicas e degradação do tecido e da espuma.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CADEIRA MULTIUSO
MODELO DE REFERENCIA: CD-08 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-d.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no

R$ 240,00
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item “documentação técnica” do anexo I-d será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado,
montados sobre estrutura tubular de aço
CONSTITUINTES
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser
gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identifcador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a
identifcação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa
fabricante do componente injetado.
• 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 4,8 mm, comprimento 12 mm.
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor AZUL (ver referências), fxadas à estrutura através de encaixe e
pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes
das sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando
o número identifcador do polímero, a identifcação do modelo (conforme indicado
no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• Componentes injetados (assento, encosto e sapatas), cor AZUL – referência
PANTONE (*) 320 C;
• Pintura dos elementos metálicos, cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DESLACK.
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CONJUNTO QUADRADO – 1 MESA COM 4 CADEIRA - AMARELO
MESA 800x800x590mm (LxPxA);
CADEIRAS AMARELO ALTURA ASSENTO/CHÃO 350mm
• Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.
• Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre
estrutura tubular de aço.

R$ 864,33
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• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
CONSTITUINTES - MESA
• Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências).
Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4” x
13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
• Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e
+/- 1mm para espessura.
• Topos encabeçados com fta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
• Estrutura da mesa compostas de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Suportes estruturais e de fxação do tampo confeccionados em chapa de aço
carbono, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto.
• Aletas de fxação do tampo confeccionadas em chapa de aço carbono, em chapa
14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.
• Fixação do tampo às estruturas através de:
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de
comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv.
• Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências).
CONSTITUINTES - CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
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minerais, injetados, na cor AMARELA (ver referências). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto.
• 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 cada, oriundas de reﬂorestamento ou de procedência
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e
design conforme projeto.
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências). Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências). Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do
encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm.
• 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.
• Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto..
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das facesem laminado
melamínico de baixa pressão - BP - “DURATEX” ou equivalente - cor
BRANCA.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - “FORMICA” ou equivalente - cor CINZA - referência
PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior e posterior do encosto, e face superior do assento - “FORMICA” ou
equivalente - cor AMARELA - referência PANTONE (*) 1235 C.
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• Fita de bordo em PVC com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
AMARELA - referência PANTONE (*) 1235 C.
• Componentes injetados:
- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor AMARELA - referência PANTONE
(*) 1235 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
• Identifcação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor BRANCA
(sobre fundo amarelo).
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CONJUNTO RETANGULAR – 1 MESA COM 4 CADEIRAS - AMARELO
MODELO DE REFERENCIA: M4C-03 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-e.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-e será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
• Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.
• Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre
estrutura tubular de aço.
• Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
CONSTITUINTES - MESA
• Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências).
Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4” x
13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
• Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 25,8mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e
+/- 1mm para espessura.
• Topos encabeçados com fta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
• Estrutura da mesa compostas de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);

R$ 964,00
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- Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Suportes estruturais e de fxação do tampo confeccionados em chapa de aço
carbono, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto.
• Aletas de fxação do tampo confeccionadas em chapa de aço carbono, em chapa
14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.
• Fixação do tampo às estruturas através de:
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de
comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv.
• Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências).
CONSTITUINTES - CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetados, na cor AMARELA (ver referências). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto.
• 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 cada, oriundas de reﬂorestamento ou de procedência
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e
design conforme projeto.
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências). Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências). Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do
encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm.
• 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
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“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.
• Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto..
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das facesem laminado
melamínico de baixa pressão - BP - “DURATEX” ou equivalente - cor
BRANCA.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - “FORMICA” ou equivalente - cor CINZA - referência
PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior e posterior do encosto, e face superior do assento - “FORMICA” ou
equivalente - cor AMARELA - referência PANTONE (*) 1235 C.
• Fita de bordo em PVC com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
AMARELA - referência PANTONE (*) 1235 C.
• Componentes injetados:
- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor AMARELA - referência PANTONE
(*) 1235 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
• Identifcação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor BRANCA
(sobre fundo amarelo).
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO
MODELO DE REFERENCIA: MBR-03 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-f.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-f será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.

R$ 1.160,00
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Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos
empilháveis.
• Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre
estrutura tubular.
• Bancos com assentos em MDP, revestidos de laminado melamínico, montado
sobre estrutura tubular.
CONSTITUINTES
• Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost,
na cor BRANCA (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver
referências). Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca
interna 1/4”, 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
• Dimensões acabadas:
- Tampo: 1500mm (largura) x 840mm (profundidade);
- Assento: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade).
• 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 superfície texturizado, na cor
VERMELHA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência
ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm
(largura) x 3mm (espessura).
• Estrutura da mesa e dos bancos compostas de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com
costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com
costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com
costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Suportes estruturais e de fi xação do tampo/ assento confeccionados em chapa
de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto.
• Aletas de fi xação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono SAE
1008, em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.
• Fixação do tampo/ assento às estruturas através de:
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos rosca máquina polegada de1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de
comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv.
• Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor VERMELHA (ver referências), fixadas à estrutura
através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d
0/t0.
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• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor VERMELHA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das faces em laminado
melamínico de baixa pressão - BP - cor BRANCO ÁRTICO - “DURATEX” ou
equivalente.
• Laminado de alta pressão - acabamento frost – para revestimento da face
superior do tampo - cor PP 949 BRANCO ALASKA - “PERTECH”, ou cor L
515 BRANCO REAL - "FORMICA"ou equivalente.
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
VERMELHA - referência PANTONE (*) 186 C.
• Ponteiras e sapatas - cor VERMELHA - referência PANTONE (*) 186 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor VERMELHO - referência LG 004 B “INTERPON - AKZO NOBEL” ou equivalente.
PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CONJUNTO COLETIVO COM 06 CADEIRAS E 01 MESA SEXTAVADA
- COR AMARELA
Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média
densidade (MDP) de 18 mm. Cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado cor amarela.
CONSTITUINTES MESA
Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média
densidade (MDP) de 18 mm de espessura com face inferior de Baixa pressão e
superior revestido em laminado de alta pressão construído por seis ângulos de
120° ligados por linhas retas e seis raios 40 mm circunscrito num círculo de 1200
mm, sendo que a soma dos ângulos internos soma 720°, e acabamento em todo
seu contorno com bordos em perfil termoplástico plano e colado por sistema
“HOT MELT” cor amarela, com espessura mínima de 2,5 mm.
Estrutura monocoque em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120°
internos l, construída por tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical com espessura
mínima de 1,50 mm e tubo 22,22 mm na vertical e horizontal em peça única em
“U” invertida com espessura mínima de 1,50 mm, unidas por processo de fusão a
arco elétrico que utiliza um arame eletrodo consumível continuamente
alimentando á poça de fusão e um gás inerte para proteção da região de soldagem,
acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com revestimento
epóxi, em que as partículas de pó aderidas se fundem formando uma película
plástica uniforme com espessura mínima de 40 mícrons com tempo de cura de 10
a 30 minutos e temperatura entre 180°c a 220 °C. A estrutura não poder ter
respingos de solda e arestas cortantes, para fechamento das aberturas com
ponteiras em polipropileno. :

R$ 1.125,00
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DIMENSÕES: Altura total: 590 mm; Largura: 1070 mm; Profundidade:
1200 mm.
CADEIRA com Assento e encosto, em polipropileno copolímero virgem, isentos
de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA.
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7
mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Altura
assento / chão 350mm. Sapatas / ponteiras 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 antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor.
Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perímetro da união.
Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas,
esmerilhadas, juntas, soldadas e arredondados os cantos agudos.
CONJUNTO COLETIVO COM 06 CADEIRAS E 01 MESA SEXTAVADA
- COR LARANJA
Mesa para interação didática com tampo em placa de fibra de madeira de média
densidade (MDP) de 18 mm. Cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado cor laranja.
CONSTITUINTES MESA Mesa para interação didática com tampo em placa de
fibra de madeira de média densidade (MDP) de 18 mm de espessura com face
inferior de Baixa pressão e superior revestido em laminado de alta pressão
construído por seis ângulos de 120° ligados por linhas retas e seis raios 40 mm
circunscrito num círculo de 1200 mm, sendo que a soma dos ângulos internos
soma 720°, e acabamento em todo seu contorno com bordos em perfil
termoplástico plano e colado por sistema “HOT MELT” cor laranja, com
espessura mínima de 2,5 mm.
Estrutura monocoque em aço carbono, com desenho de seis ângulos de 120°
internos l, construída por tubo de 38,1 mm de diâmetro na vertical com espessura
mínima de 1,50 mm e tubo 22,22 mm na vertical e horizontal em peça única em
“U” invertida com espessura mínima de 1,50 mm, unidas por processo de fusão a
arco elétrico que utiliza um arame eletrodo consumível continuamente
alimentando á poça de fusão e um gás inerte para proteção da região de soldagem,
acabamento da superfície em alta produção e fino acabamento, com revestimento
epóxi, em que as partículas de pó aderidas se fundem formando uma película
plástica uniforme com espessura mínima de 40 mícrons com tempo de cura de 10
a 30 minutos e temperatura entre 180°c a 220 °C. A estrutura não poder ter
respingos de solda e arestas cortantes, para fechamento das aberturas com

R$ 1.203,67
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ponteiras em polipropileno. : DIMENSÕES: Altura total: 460 mm; Largura:
1070 mm; Profundidade: 1200 mm.
CADEIRA com Assento e encosto, em polipropileno copolímero virgem, isentos
de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA.
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7
mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Altura
assento / chão 260mm. Sapatas / ponteiras em polipropileno copolímero 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 antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor.
Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perímetro da união.
Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas,
esmerilhadas, juntas, soldadas e arredondados os cantos agudos.
CONJUNTO PROFESSOR 01 MESA E 01 CADEIRA
MODELO DE REFERENCIA CJP-01 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-g.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-g será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.
• Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em
laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel
forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP,
montado sobre estrutura tubular de aço.
• Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado
ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
CONSTITUINTES - MESA
• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme
projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa
fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e
comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas
1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm
para espessura.
• Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas

R$ 588,67
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faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor
CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm
(altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e
altura e +/- 0,6mm para espessura.
• Topos encabeçados com fta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fta de bordo no ponto
central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro
da fta de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu
arrancamento.
• Estrutura composta de:
- Montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio,
com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm
(1 1/4”), em chapa 16 - (1,5mm);
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
• Fixação do tampo à estrutura através de:
- 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm);
- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm),
comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips.
• Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16” x
5/8”, zincados.
• Aletas de fxação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa
14 (1,9mm), estampadas conforme projeto.
• Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fxadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nesses moldes
também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm
de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação(conforme indicações
nos projetos).
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

micrometros na cor CINZA (ver referências).
CONSTITUINTES - CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetados, na cor CINZA (ver referências). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. Nesses moldes também devem ser inseridos
datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert),
indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos).
• 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 cada, oriundas de reﬂorestamento ou de procedência
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e
design conforme projeto.
• Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento da face
inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O
assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por
meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior,
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo
(conforme indicação no projeto), e o nome do fabricante do componente.
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do
encosto mínima de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado
moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do
componente
• 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 à estrutura através de rebites de “repuxo”,
diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.
• Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fxadas à estrutura através de
encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou
6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação (conforme
indicação no projeto)
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
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resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau
de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências).
REFERÊNCIAS
• MDP ou MDF com espessura de 18mm - "DURATEX" ou equivalente.
• MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado
melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost - "DURATEX" ou
equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalente - cor CINZA referência PANTONE (*) 428 C
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
frontal e posterior do encosto e da face superior do assento -"FORMICA" ou ou
"PERTECH" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 425 C.
• Chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) com espessua de 0,6mm "FÓRMICA" ou ou "PERTECH" ou equivalente.
• Fita de bordo com espessura de 3mm "REHAU" ou equivalente - cor CINZA referência PANTONE (*) 428 C.
• Componentes injetados:
- Assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor CINZA - referência PANTONE (*)
425 C;
• Pintura dos elementos metálicos, cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS
MODELO DE REFERENCIA: ES-10 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-h.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-h será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
• Estante / Escaninho baixo com 6 nichos.
CONSTITUINTES
•Corpo composto por:
- Peças laterais, inferior, prateleira e divisórias em MDP, espessura de 18mm,
revestidas em ambas as faces de laminado melamínico de baixa pressão - BP,
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas
conforme projeto;
- Peça posterior em MDP, espessura de 15mm, revestida em ambas as faces de

R$ 658,67
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laminado melamínico de baixa pressão
– BP, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências). Dimensões
acabadas conforme projeto;
- Tampo em MDP, espessura de 18mm. Face superior revestida em laminado
melamínico de alta pressão pós formável de 0,6mm de espessura, com raio de
curvatura de 10mm, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências).
Face inferior revestida com laminado melamínico de baixa pressão – BP,
acabamento texturizado na cor CINZA (ver referências).
- Bordos encabeçados com fi ta de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com
“primer”, acabamento texturizado nas cores CINZA e VERMELHA (ver
referências), colados com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm
(largura) x 3mm (espessura), para partes expostas ao contato com o usuário.
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 0,45mm (espessura), para partes onde
não haverá o contato com o usuário.
• Base em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de
20mm X 40mm, em chapa 16 (1,52mm), soldado e pré-furado. Os encontros de
tubos devem receber solda em todo o perímetro da união (ver detalhe 11). A
superfície da base que fi cará em contato com o móvel deve ser planifi cada após
a aplicação da solda. Acabamento em pintura em tinta em pó híbrica Epóxi/
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de
40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).
• Sapatas niveladoras em metal, com base de polipropileno injetado, rosca 3/8”.
Fixação por chapa de aço (espessura 1,5mm) com rebite de alumínio.
• Fixações:
- Fixação das peças que compõem o corpo do armário com dispositivos de tambor
"Rastex" em zamac sem acabamento e parafuso para "Rastex" com fenda
combinada com rosca para madeira em aço com acabamento em zincado
branco (ver referências);
- Fixação da base metálica ao corpo do armário através de parafusos rosca métrica
M6 X 30mm, cabeça redonda (ver referência) e buchas em zamak autoatarraxantes, com rosca métrica M6 X 14mm (ver referências);
REFERÊNCIAS
•Painéis de MDP - Madeplac BP - 15 e 18mm revestidas em ambas as faces em
laminado melamínico de baixa pressão (BP) - acabamento texturizado “DURATEX” ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*)428 C .
• Painéis de MDP - Madeplac BP - 18mm revestida em uma das faces em
laminado melamínico de baixa pressão (BP) - acabamento texturizado “DURATEX” ou equivalente – cor CINZA - referência PANTONE (*)428 C .
• Laminado melamínico de alta pressão "FORMICA" ou equivalente.
• Fita de bordo em PVC -“REHAU” ou equivalente - cor CINZA - referência
PANTONE (*)428 C.
• Fita de bordo em PVC - “REHAU” ou equivalente - cor VERMELHA referência PANTONE (*)186 C.
• Pintura da base - cor CINZA - referência RAL 7040.
• Sapata niveladora "MASTICMOL cod. NCH 100".
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• Chapa para sapata niveladora "MASTICMOL cod. CHR 38".
• Tambor "Rastex" BIGFIX – referência BIGFER cód. 09.11.011 ou equivalente.
• Parafuso para "Rastex" com fenda combinada BIGFIX – referência BIGFER
cód. 09.02.088 ou equivalente.
• Parafusos “CISER” , “MITTO” ou equivalente.
• Rebites de repuxo “CISER” ou equivalente.
• Buchas em zamac, autoatarraxantes “FGV – Fix system” ou equivalente.
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
MESA 800MM X 800MM X 460MM
• Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado
melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP,
montado sobre estrutura tubular de aço.
CONSTITUINTES - 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, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme
projeto).
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na
cor BRANCA (ver referências). Dimensões acabadas 800mm (largura) x 800mm
(profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para
largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto
central. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou
deslocamentos que facilitem seu arrancamento.
• 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 (1,5mm);
- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada,
diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples (ver
referências).
• Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde da sapata
deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número

R$ 405,33
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identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa fabricante
do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao
tubo para o qual a peça é adequada.
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências).
REFERÊNCIAS
• MDP ou MDF com espessura de 25mm, revestido em uma face em laminado
melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost - "DURATEX" ou
equivalente - cor BRANCA.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - "FORMICA" ou "PERTECH" ou equivalente - cor CINZA referência PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
frontal e posterior do encosto e da face superior do assento - "FORMICA" ou
"PERTECH" ou equivalente - cor LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Componentes injetados:
- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor LARANJA - referência PANTONE
(*) 151 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
• Identifi cação do padrão dimensional no encosto da cadeira
- cor BRANCA
(sobre fundo laranja).
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
CADEIRA COR LARANJA.
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
CONSTITUINTES - CADEIRA
• Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto.
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com
espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reﬂorestamento ou de procedência
legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e

R$ 135,67
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design conforme projeto.
• 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 LARANJA (ver referências). Revestimento da
face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus
grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos
bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2mm e máxima de 9,1mm..
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas
duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências). Bordos com
acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do
encosto mínima de 7,0mm e máxima de 9,3mm.
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, comcostura, 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 18mm.
• Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40
micrometros, na cor CINZA (ver referências).
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das faces em laminado
melamínico de baixa pressão - BP - “DURATEX” ou equivalente - cor
BRANCA.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - “FORMICA” ou equivalente - cor CINZA - referência
PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
frontal e posterior do encosto e da face superior do assento - "FORMICA" ou
equivalente - cor LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Componentes injetados:
- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor LARANJA - referência PANTONE
(*) 151 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

22

• Identifcação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor BRANCA
(sobre fundo laranja).
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
MESA 1200 X 600 X 460mm
MODELO DE REFERENCIA: M4C-01 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-i.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-i será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Mesa com tampo em MDP, revestido de laminado melamínico, montado sobre
estrutura tubular de aço
CONSTITUINTES - MESA
• Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento
texturizado, na cor CINZA (ver referências). Revestimento na face inferior em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA (ver referências).
Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4” x
13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
• Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 25,8mm
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e
+/- 1mm para espessura.
• Topos encabeçados com fta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm
(largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura.
• Estrutura da mesa compostas de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);
- Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura,
secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Suportes estruturais e de fxação do tampo confeccionados em chapa de aço
carbono, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto.
• Aletas de fxação do tampo confeccionadas em chapa de aço carbono, em chapa
14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.
• Fixação do tampo às estruturas através de:

R$ 453,00
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- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2 1/2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos rosca máquina polegada de 1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples;
- Parafusos autoatarraxantes para MDP, diâmetro de 4,5mm, 22mm de
comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv.
• Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fxadas à estrutura através
de encaixe.
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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d
0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• MDP com espessura de 25mm revestido em uma das faces em laminado
melamínico de baixa pressão - BP - “DURATEX” ou equivalente - cor
BRANCA.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
superior do tampo - “FORMICA” ou equivalente - cor CINZA - referência
PANTONE (*) 428 C.
• Laminado de alta pressão - acabamento texturizado – para revestimento da face
frontal e posterior do encosto e da face superior do assento - "FORMICA" ou
equivalente - cor LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
LARANJA - referência PANTONE (*) 151 C.
• Componentes injetados:
- assento, encosto, ponteiras e sapatas - cor LARANJA - referência PANTONE
(*) 151 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
• Identifcação do padrão dimensional no encosto da cadeira - cor BRANCA
(sobre fundo laranja).
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO
90º, EM MDP 25mm - NBR 13966:2008- C/ PAINEIS DE PRIVACIDADE
LATERAL. MED. 740x1400x1400mm (AxLxP), COR CINZA OU AMENDOA
MESA 1400 MM
MODELO DE REFERENCIA: ME-23 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-j.

R$ 955,67

R$ 977,00
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-j será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Mesa com tampo de MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel
frontal em MDP.
CONSTITUINTES
• Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA
(ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 750mm
(profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para
largura e profundidade e +/- 0,3mm 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 superfície texturizado, na cor
CINZA (ver referências), colada com adesivo “Hot Melting”. Dimensões
nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).
• Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA
(ver referências). Dimensões acabadas 1290mm (largura) x 340mm (altura)
x 18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/0,3mm para espessura.
• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor
CINZA (ver referências), colada com adesivo “Hot Melting”. Dimensões
nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura).
• Estrutura composta de:
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura,
secção quadrada de 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas superiores longitudinais (fi xação do tampo e do painel)
confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm);
- Travessas superiores transversais confeccionadas em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção retangular de 30mm x 40mm, em chapa 16
(1,5mm);
- Travessas inferiores transversais de fixação do painel confeccionadas em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada de 30mm x 30mm,
em chapa 16 (1,5mm).
• Fixação do tampo às travessas superiores longitudinais através de parafusos
rosca máquina polegada de 1/4” x 2”, cabeça chata, fenda simples.
• Fixação do painel frontal à travessa superior longitudinal através de parafusos
rosca máquina polegada de 1/4” x 1 1/4”, cabeça chata, fenda simples.
• Fixação do painel frontal ao tampo através de cavilhas de 6mm x 30mm.
• Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono, espessura
de 4mm, estampadas conforme o projeto.
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• Fixação do painel frontal às aletas através de parafusos autoatarraxantes para
aglomerado, Ø = 4,8mm, 32mm de comprimento, cabeça panela, fenda Phillips
ou Pozidriv.
• Passa-cabos confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 0,9mm,
estampados conforme o projeto.
• Fixação do passa-cabos ao tampo através de parafusos autoatarraxantes, Ø =
4,8mm, 19mm de comprimento, cabeça panela, fenda Phillips ou Pozidriv.
• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado,
dimensões 35mm x 3/8" x 1" (ver referências)
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o
número identificadordo polímero, identifi cação do modelo (conforme indicado
no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses
moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório (tipo
insert), indicando mês e ano de fabricação, de 5 ou 6mm de diâmetro (conforme
indicações nos projetos).
• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de D 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências).
REFERÊNCIAS
• Chapa em madeira aglomerada - MDP - Madeplac BP - 25mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP - acabamento
frost - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428
C.
• Chapa em madeira aglomerada - MDP - Madeplac BP - 18mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP - acabamento
frost - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428
C.
• Fita de bordo com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor CINZA referência PANTONE (*) 428 C.
• Ponteiras - cor CINZA - referência PANTONE (*) 425 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL (**) 7040.
• Sapatas niveladoras - "CAAD" ou "MASTICMOL" ou equivalente.
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DES LACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
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MESA 2000mm
MODELO DE REFERENCIA ME-25 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-k.
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-k será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Mesa com tampo em MDP montada sobre estrutura metálica, dotada de painel
frontal em MDP.
CONSTITUINTES
• Tampo em MDP, com espessura de 25mm, revestido nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA
(ver referências). Dimensões acabadas 2000mm (largura) x 1000mm
(profundidade) x 25mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para
largura e profundidade e +/- 0,3mm 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 superfície texturizado, na cor
CINZA (ver referências), colada com adesivo “Hot Melting”. Dimensões
nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura).
• Furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4" x
13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento.
• Painel frontal em MDP, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em R$
laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA
(ver referências). Dimensões acabadas 1400mm (largura) x 420mm (altura) x
18mm (espessura), admitindo-se tolerância de +/- 1mm para largura e +/- 0,3mm
para espessura.
• Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplástica extrudada, confeccionada
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície frost, na cor CINZA (ver
referências), colada com adesivo “Hot Melting”. Dimensões nominais de 22mm
(largura) x 3mm (espessura).
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
retangular de 20mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
• Aletas de fi xação do painel frontal confeccionadas em chapa de aço carbono,
em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme o projeto.
• Componentes de fi xação:
- Fixar o tampo à estrutura por meio de 4 parafusos 1/4” x 2” (cabeça chata) e
buchas autoatarraxantes 1/4” x 5/8” no tampo;
- Fixar o painel central à estrutura por meio de 2 parafusos 1/4” x 2” e porcas
cilíndricas 1/4” x 1/2” x 1/2”, e o painel ao tampo por meio de 4 cavilhas de
madeira.
• Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado.
• Ponteiras de fechamento em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor CINZA (ver referências), fi xadas à estrutura através de
encaixe. Dimensões de design conforme projeto.

1.222,00
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• 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 Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d 0/t0.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor CINZA (ver referências)
REFERÊNCIAS
• Chapa em madeira aglomerada - MDP - Madeplac BP - 25mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP - acabamento
frost - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428
C.
• Chapa em madeira aglomerada - MDP - Madeplac BP - 18mm revestida em
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP - acabamento
frost - "DURATEX" ou equivalente - cor CINZA - referência PANTONE (*) 428
C.
• Fita de bordo em PVC com espessura de 3mm - "REHAU" ou equivalente - cor
CINZA - referência PANTONE (*) 428 C.
• Ponteiras - cor CINZA - referência PANTONE (*) 425 C.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA - referência
RAL (**) 7040.
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER
DESLACK
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
QUADRO BRANCO
MODELO DE REFERENCIA QB-01 FDE
Demais especificações encontram-se no Anexo I-l
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: A apresentação dos laudos descritos no
item “documentação técnica” do anexo I-l será facultativa, ou seja, não
ensejará desclassificação.
Quadro em painel MDF, quadriculado, dotado de suportes de fixação e calha
metálica, acompanhado de apagador e canetas.
CONSTITUINTES
• Painel em MDF de 20mm (ver referências), dimensões 1200mm (altura) x
2500mm (largura), revestido na face frontal em laminado melamínico de alta
pressão “lousa” quadriculado, 1mm (espessura), quadriculado de 5 x 5cm, cor
BRANCO BRILHANTE (ver referências). A face posterior deverá ser revestida
com chapa de balanceamento - contra-placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma
face (ver referências).
• Todos os bordos do painel deverão ser encabeçados com fi ta de bordo em PVC
(cloreto de polinivinila) com “primer”, 1,5mm (espessura), cor CINZA (ver
referências), coladas com adesivo “Hot Melting” (ver referências).

R$ 1.277,33
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• 8 suportes de fixação do painel em aço SAE 1008, em chapa 14 (1,9mm) ,
dobradas e estampadas conforme desenho.
• Conjunto para fi xação dos suportes ao painel composto de 16 parafusos de aço,
bicromatizados, rosca métrica, cabeça cilíndrica, fenda simples, M6 (diâmetro de
6mm) x 16mm (comprimento) e 16 buchas auto-atarraxantes de zamac para
parafusos M6, 15mm (comprimento) - ver referências.
• Conjunto para fi xação na parede composto de 8 parafusos de aço carbono,
zincados, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4” (diâmetro de 6,3mm) x 60mm
(comprimento), com arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm) e 8 buchas de
Nylon tipo S10 (ver referências).
• Calha metálica em chapa 18 (1,2mm), aço galvanizado, com 967mm de
comprimento, dobrada e estampada conforme desenho. Complementos:
- Reforço em chapa 16 (1,5mm), aço galvanizado, com 967mm de comprimento,
dobrado e estampado conforme desenho;
- Fechamento das duas extremidades da calha em chapa 20 (0,9mm), aço
galvanizado - ver desenho.
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros, cor CINZA (ver referências).
COMPLEMENTO
• Cada quadro deverá ser fornecido acompanhado de 1 apagador e 4 caixas com
12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto (ver referências)
REFERÊNCIAS
• Laminado melamínico de alta pressão “lousa” quadriculado - cor BRANCO
BRILHANTE - linha “Lousas” padrão F608 Brancoline (1250 x 3080mm) com
espessura de 1mm - “FÓRMICA” ou equivalente.
• MDF - "Madefi bra" (1830 x 2750mm) com espessura de 20mm - "DURATEX"
ou equivalente.
• Chapa de balanceamento (1250 x 3080mm) - contra-placa fenólica com
espessura de 0,6mm - “FÓRMICA” ou equivalente.
• Fita de bordo em PVC com espessura de 1,5mm - "REHAU" ou equivalente cor CINZA - referência PANTONE (*)428 C.
• Adesivo "Hot Melting” para bordos: Jowatherm 28050 - " ARTECOLA" ou
equivelente.
• Pintura dos elementos metálicos - cor CINZA – referência RAL 7040.
• Parafusos e arruelas - “CISER” ou equivalente.
• Bucha de zamac - “WIND” ou equivelente.
• Bucha de Nylon tipo S10 - “FISCHER” ou equivalente.
• Canetas e apagador:
- PILOT;FABER CASTELL; RADEX.
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED
GARANTIA
• Dois anos contra defeitos de fabricação.
Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega
do lote correspondente à ordem de fornecimento
46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

9.1. O vencedor de cada lote deverá presentar junto a proposta de preço, catálogos ou desenho
técnicos dos mobiliários constando marca, modelo, procedência.
9.2. Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do empenho.
9.3. Garantia dos produtos: 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de
entrega.

VIVIANE APARECIDA CEREDA
Coordenadora Técnica
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ANEXO II
MODELO PARA ENVIO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO – RETIFICADO Nº. 177/2020
PROCESSO Nº. 2748/2020
BB Nº 840354
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE
ARARAQUARA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:

N.

CIDADE:

ESTADO:

FONE:

E-MAIL:

CEP:

DADOS BANCÁRIOS:
RESPONSÁVEL:
LOTE 1 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD.

01

63

DESCRIÇÃO

MARCA

ARMARIO AÇO
(De acordo com o Termo de Referência)

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.422,33

R$89.607,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.273,33

R$1.273,33

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.255,33

R$3.766,00

LOTE 2 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD.

01

01

DESCRIÇÃO

MARCA

ARMARIO DE AÇO ALTO SEM PORTA
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 3 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.

01

03

DESCRIÇÃO
ARMARIO DE AÇO COR OVO PORTA
AZUL
(De acordo com o Termo de Referência)

MARCA
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LOTE 4 – ME EPP
ITEM QTD.
01

12

DESCRIÇÃO

MARCA

ARQUIVO DE AÇO
(De acordo com o Termo de Referência)

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.228,67

R$14.744,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$671,67

R$41.643,33

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$864,33

R$108.906,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$964,00

R$6.748,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.125,00

R$4.500,00

LOTE 5– ME EPP
ITEM QTD.
01

62

DESCRIÇÃO

MARCA

CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 6 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.

01

126

DESCRIÇÃO

MARCA

CONJUNTO QUADRADO 1 MESA/ 4
CADEIRA - AMARELO
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 7 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.

01

07

DESCRIÇÃO

MARCA

CONJUNTO RETANGULAR 1 MESA/ 4
CADEIRA - AMARELO
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 8 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.

01

04

DESCRIÇÃO
CONJUNTO
COLETIVO
COM
06
CADEIRAS E 01 MESA SEXTAVADA COR AMARELA
(De acordo com o Termo de Referência)

MARCA
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LOTE 9 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD.

01

30

DESCRIÇÃO

MARCA

CONJUNTO
COLETIVO
COM
06
CADEIRAS E 01 MESA SEXTAVADA COR LARANJA
(De acordo com o Termo de Referência)

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.203,67

R$36.110,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.222,00

R$9.776,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$977,00

R$22.471,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$240,00

R$63.630,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$135,67

R$54.266,67

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$588,67

R$10.596,00

LOTE 10 – ME EPP
ITEM QTD.
01

08

DESCRIÇÃO

MARCA

MESA 2000MM
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 11 – ME EPP

ITEM QTD.
01

23

DESCRIÇÃO

MARCA

MESA 1400MM
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 12 – ME EPP

ITEM QTD.
01

264

DESCRIÇÃO

MARCA

CADEIRA MULTIUSO
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 13 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.
01

400

DESCRIÇÃO

MARCA

CADEIRA – LARANJA 260MM
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 14 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.
01

18

DESCRIÇÃO
CONJUNTO PROFESSOR
(De acordo com o Termo de Referência)

MARCA
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LOTE 15 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD.
01

20

DESCRIÇÃO

MARCA

CONJUNTO PARA REFEITORIO
(De acordo com o Termo de Referência)

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.160,00

R$23.200,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$658,67

R$13.832,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$955,67

R$3.822,67

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$405,33

R$31.616,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$453,00

R$9.966,00

VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$1.277,33

R$5.109,33

LOTE 16 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
ITEM QTD.

01

21

DESCRIÇÃO

MARCA

ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 6
NICHOS
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 17 – ME EPP

ITEM QTD.
01

04

DESCRIÇÃO

MARCA

MESA ESTAÇÃO TRABALHO
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 18 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.
01

78

DESCRIÇÃO

MARCA

MESA 800MM X 800MM X 460MM
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 19 – AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD.
01

22

DESCRIÇÃO

MARCA

MESA 1200*600*460MM
(De acordo com o Termo de Referência)
LOTE 20 – ME EPP

ITEM QTD.
01

04

DESCRIÇÃO
QUADRO BRANCO
(De acordo com o Termo de Referência)

MARCA
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Registro numérico: R$ XXXXXXXXXXX
Total por extenso: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRAZOS
Validade da proposta: de acordo com o edital
Local e data
______________________________________
Assinatura do Responsável pela proposta
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ____________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do PREGÃO ELETRÔNICO – RETIFICADO Nº 177/2020,
Processo 2748/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI,
comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição atual, nos termos da lei.

___________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº 177/2020,
Processo 2748/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a empresa não possui fato impeditivo que
altere os dados para efetivação de sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa ________________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do da PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº
177/2020, Processo 2748/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de
suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o presente certame.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO NA
CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº 177/2020,
Processo 2748/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da lei penal e civil, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o presente certame na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PERANTE AO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no CNPJ/MF sob
n.° ___________________, com sede na Rua/Av. __________________________________, em
_____________________/_____, a participar do PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº 177/2020,
Processo 2748/2020, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas
atribuições legais, declara, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de menor aprendiz, a partir de 14
anos.

________________________________
IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO VIII
MODELO REFERENCIAL DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A signatária, para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº 177/2020, Processo
2748/2020, DECLARA sob pena da Lei, a ciência de todas as disposições relativas à licitação em causa e
sua plena concordância com as condições constantes no edital.
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

________,_____ de __________de_____

_______________________________________
(Nome da Empresa e de seu Representante Legal)
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ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
(Esse documento será preenchido somente com a empresa vencedora)

PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº. 177/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR (R$): XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Declaramos, na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes ao correspondente PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADOnº
025/2020 Processo 070/2020 RETIFICADO, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando
requisitados.

Araraquara, xx de xxxxxxx de 2020.

CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Secretária Municipal da Educação
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ANEXO X
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO - RETIFICADONº. 177/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
CNPJ Nº: 45.276.128/0001-10
CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
ACEITAÇÃO DO MATERIAL
O aceite ou não dos materiais recebidos deverá ser comunicado através deste termo no prazo de 02
dias úteis para que a Nota Fiscal seja enviada dentro do prazo cabível.
( ) ACEITO: Através do presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, atesto o aceite do(s)
material(is)/ entregue(s) pela empresa citada acima, referente ao(s) empenho(s) a qual, neste ato, não fica
isenta da responsabilidade de garantia do(s) produto(s).
(
) NÃO ACEITO: Justificar (Se necessário, utilize o verso)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Araraquara, XX de XXXXX de 2020.
______________________________________
Nome
Função
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