ESTADO DA BAHIA – BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
CNPJ : 13.794.912/0001-24

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 0016/2014 / PROCESSO Nº 0208/2014
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos dois dias do mês de junho do ano de 2014, a Prefeitura Municipal de Baixa Grande/Ba, nos termos das Leis
nºs. 8.666/93 e 10.520/02, e dos Decretos nºs 3.555/00 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão de Registro de Preços nº. 0016/2014, resultado de
julgamento de Preços homologado pelo Prefeito Municipal do processo administrativo nº. 0208/2014, RESOLVE
registrar os preços para futuras aquisições de Mobiliário e Equipamentos para a Educação Infantil, conforme
quadro abaixo:
LOTE 01
ITEM
DESCRIÇÃO
01
bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas medindo
1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede
1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso
de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico
pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L
156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de
fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em
laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será
por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16 A
estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi
em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura
através de encaixe RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas
devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento
liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única,
devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e
arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem
apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes,

UNID.
Und

QUANT.
16,00

V. UNIT.R$
130,00

V.TOTAL R$
2.080,00
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devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A
fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de
colagem “Hot Melt”, devendo receber acabamento frezado após
colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as
unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de
fabricação
de
dois
anos.
Serão
rejeitados,
lotes
que
apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão
ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos
padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de
qualidade em relação às especificações originais.
02

Cadeiras para crianças de 4 e 6 anos C3 ( Espaço multiuso ) O
assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado
melamínico verde citrino (referencia L111) e fixados através de
rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem
eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras
possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma
cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura
através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo, autoatarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Medidas: Altura do
assento da cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento
da cadeira: 29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm

Und

32,00

35,60

1.139,20

03

Cadeira giratória sem braços p/ criança de 05 e 06 anos,
espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado
anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso
280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanentegás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta,

Und

48,00

35,00

1.680,00
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encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon,
revestimento em tecido azul, fogo retardante. Altura e
profundidade do encosto por manipulo ou alavanca. Regulagem de
altura a gás, estrela em aço com capa plástica,nylon,alumínio ou
cromada.Acabamento das capas de proteção e estrutura na cor
preta. Cor: Azul Revestimento: tecido OBS: as cadeiras devem ter
a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos.
Medidas: · Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm · Altura
total: 67,5cm · Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm · Encosto da
cadeira: 29 cm x 17 cm
04

Cadeiras para refeição adultos Cadeira fixa empilhavel, injetada
em popliuretano para uso adulto. Estrutura fixa, quatro pés em
tubo de aço oval 16x30, comsapatas deslizantes em nylon.
Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura
eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades.
Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno

Und

8,00

80,00

640,00

05

Cadeiras em ferro para crianças de 2 a 4 anos ( Creches II e
III ) O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de
laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189) e fixados
através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾” com
soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As
cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados,
na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à
estrutura através de encaixe. “Parafusos de fixação do tampo,
auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. Altura do assento
da cadeira ao chão: 29 cm Altura total: 59 cm Assento da
cadeira: 24 cm x 24 cm Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm Para
fabricação
é
indispensável
seguir
projeto
executivo,
detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,

Und

32,00

35,60

1.139,00
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configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso.
Eliminar
rebarbas,
repingos
de
solda,
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades
deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois
anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades
ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,
desde que configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais.
06

Cadeiras sem braço com rodinhas para crianças de 5 e 6 anos
cadeira giratórias, espaldar médio, assento e encosto em
compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano
injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar,
com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz
classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com
bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes,
pintura em epóxipó na cor preta, encosto em 7 posições na
altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul,
fogo retardante. Altura e profundidade do encosto por manipulo
ou alavanca. Regulagem de altura a gás, estrela em aço com capa
plástica,nylon,alumínio ou cromada.Acabamento das capas de
proteção e estrutura na cor preta. Core: Azul Revestimento:
tecido OBS: as cadeiras devem ter a certificação da ABNT 13.962
e ter garantia de 5(cinco)anos. Medidas: Altura do assento da
cadeira ao chão: 37,5cm Altura total: 67,5cm Assento da cadeira:
29 cm x 27 cm Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm RECOMENDAÇÕES:
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo,
detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,

Und

40,00

130,00

5.200,00
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configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso.
Eliminar
rebarbas,
respingos
de
solda,
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades
deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois
anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades
ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,
desde que configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais.
07

Mesas coletiva quadrada
para crianças de 4 e 6 anos M3 Serão
fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4”,
com
soldagem
eletrônica
MIG,
pintura
eletrostática
com
tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF
revestido em laminado melamínico verde citrino (referencia
L111), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de
espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot Melting”
Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04
lugares: 80cm x 80 cm

Und

8,00

127,00

1.016,00

08

Mesa coletiva quadrada crianças de 02 a 04 anos serão fornecidas
mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4 com soldagem
eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18mm revestido em
laminado melamínico amarelo gema (referencia L 189), com bordas
coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm
Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm

Und

08,00

127,00

1.016,00

09

Mesa de Trabalho M6 Serão fornecidas mesas para professores,
medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de
espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e

Und

6,00

250,00

1.500,00
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acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular
tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas
extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço,
e laterais com coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de
aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó,
com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios
em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em
melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em
perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC,.
10

Mesas individuais para crianças de 5 e 6 anos M4. Serão
fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4, com
soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento
anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF revestido em
laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho),
encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de
espessura na cor preta colado com adesivo Hot Melting Medidas:
Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa trapezoidal para 01 lugar:
base maior - 60cm x base menor - 40 cm x largura 40cm

Und

48,00

68,00

3.264,00

11

Mesa redonda de refeição para adultos uma mesa circular em
revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas
arredondadas em perfil de PVC 180º, e acabamento em fita de PVC.
Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O
tampo possui diâmetro de 1m e altura de 71cm.

Und

2,00

251,00

502,00

12

Mesas retangular M1, em MD para crianças de 03 a 05 anos (Pré
escola) Serão fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial
de 1 1/4”, com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática
com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF

Und

8,00

160,50

1.284,00
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revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul
e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de
1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo “ Hot
Melting” Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa
trapezoidal para 01 lugar: base maior - 60cm x base menor - 40
cm x largura 40cm

13

Mesa de reunião 08 lugares .Serão fornecidas mesas de reunião
oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor
platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de
PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por
travessas passa-cabos, com garras nas xtremidades e furos para a
passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas
duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos,
com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em
poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.
Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm,
com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e
acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta
Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó,
com secagem em estufa RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é
indispensável
seguir
projeto
executivo,
detalhamentos
e
especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser
unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura
única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar
rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar
cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo
Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão
rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos

Und

2,00

402,67

805,34
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de
fabricação.
Poderão
ser
aprovadas
variações
nas
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,
desde que configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais.

14

15

Cadeira –crianças de 5 e 6 anos C5, o assento e encosto das
cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias cores
(amarelo, azul e ermelho) e fixadas através de rebites POP. A
estrutura será em tubo de ¾
com soldagem eletrônica, pintura
elestrostática na cor branca. As caeira possuem sapatas em
polipropileno copolímero, injetados na mesma cor e tonalidade da
tinta de acabamento fixados à estrutura através de encaixe,
parafusos de fixação do tampo , auto-atarrachantes de 3/16 X ¾,
zincado. Altura do assento da cadeira ao chão 37,5 cm Altura
total 67,5cm, Assento da caeira: 29cm x27cm Encosto da cadeira:
29cm x 17cm
Cadeiras com braço, rodinhas e altura regulável cadeiras
giratórias, espaldar médio, assento e encosto em compensado
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em
densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
Polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de
rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling
padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e
regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em
epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio
duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante.
Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano
com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580
mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas
devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de

und

48,00

35,00

1.680,00

6,00

179,00

1.074,00
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5(cinco)anos

16

17

Cadeira alta de alimentação p/ bebê em ferro C1 (Creches II e
III) Serão fornecidas cadeiras para alimentação com bandejas em
polipropileno injetado removíveis com garras laterais facilmente
acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da
criança) em plástico, encosto e assento acolchoado
em espuma
com acabamento em laminadoplástico , impermeável de fácil
limpeza. Estrutura tubular aço
carbono, com seção circular,
dobravél com pinturados elementos metálicos em tint em pó (
Epóxi/ Poliester)
eletrostática na cor branca, projetada para
manter a estabilidade e sapatas antiderrapantes.. Cinto de
segurança de 03 a 05 pontos regulável. Altura entre 100 e110cm,
largura entre 55ª 75 cm, profundidade total da base: entre 65 a
75 cmTodo manual deve vir acompanhado de Instruções em
português. Pag. 7 e 8 item 2,4

Und

6,00

126,78

760,68

Cadeiras estofada C7 Poltronas fixas com braços, espaldar médio,
assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma
de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio
dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta
resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base
em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo,
revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços
fixos e apoia braços em poliuretano. Medidas 580 mm de largura x
580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as
poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia
de 5(cinco)anos.Pag. 15 item 5.2

Und

16,00

90,10

1.441,60

Sofá em material lavável de dois lugares REVESTIMENTO SUPERIOR Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO

Und

4,00

465,67

1.862,68
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18

INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA:
- Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento
com
imunização
contra
mofo,cupim
e
microorganismos.
Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta
resistência. - Travamento da estrutura com grampos fixados com
grampeadores pneumáticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 - Braça: Densidade D-20 - Encostos:
Densidade D-20 Dimensões do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x
1,25 m

19

Armários Altos em Aço Fornecimento e montagem de armários Altos
em Aço, dim 198x090x040cm, todo em chapa 24, com 02 portas de
abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados
nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo
04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do
tipo
cremalheira,
com
fechadura
cilíndrica
e
pintura
eletrostática a pó

Und

8,00

546,80

4.374,40

Arquivos de Aço - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS arquivos
deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina,
com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de
tambor
cilindrico,
com
gavetas
corrediças
reguláveis
distanciadas a cada 400mm.O Sistema de deslizamento das gavetas
será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de
aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta
etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser tratados
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta
especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o
produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para
receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a
pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de
espessura de tinta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço pintada

Und

2,00

335,52

671,04

20
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na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg
por gaveta Para fabricação é indispensável seguir projeto
executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento
antiferruginoso.
Eliminar
rebarbas,
repingos
de
solda,
esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades
deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do
fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois
anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades
ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,
desde que configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais. Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710
mm

21

22
23

armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos
com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor
branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou
imperfeições no acabamento. Deverão ser tratados contra oxidação
com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem
em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro
4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado;
Dimensões: Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m

Und

2,00

454,72

909,44

Roupeiro de aço - 04 corpos e 16 portas - AM1 ( Modelo
PROINFANCIA) REFERENCIA MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE
MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C - PAGINA 16 ITEN 5.5

Und

6,00

526,33

3.157,98

BERCO DE MADEIRA ( COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) 130X60CM SEM
GAVETAS - BC1 ( MODELO PROINFANCIA) – Pés em tubo de aço, secção
circular ente 1 ¼ e 2, em chapa 14 91,9mm. Quadro em tubos de

Und

14,00

688,80

9.643,20
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aço, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm em
chapa 16 (1,5mm). Estrado em chpa interiça de madeira aglomerada
MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado
melamínico da baixa pressão – BP na cor branca, topos
encabeçados em todom perímetro com fita de bordo de 2mm de PVC
na mesma cor e tonalidade do laminado. Ajuste do estrado em
altura em no mínimo três (03) posições. Comprimento toatal
incluindo cabeceira 1355mm (+ ou – 20MM) , largura total
incluindo grades 670mm ( + ou – 20mm), altura ds cabeceira
1.000mm ( + ou – 20mm) extensão vertical das cabeceiras 890 (+
ou-20mm) estensão vertical das grades 750 (+ ou – 20mm)
distância regulável da superfície do estrado à barra superior
das
grades
entre
180
e
80mm
(
faixa
mínima
de
regulagem.referencia
MANUAL
DESCRITIVO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C - PAGINA 05 ITEN 2.1 e o
colchão pág. 06 item 2.2

24

25

Banheiras (Creche I) conjuntos para banho para bebê de plástico
tipo PVC, resistente na cor gelo, de fácil limpeza, sem
reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá possuir
mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico
de finalização. O conjunto deve conter: o Banheira o Saboneteira
A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg,
considerando-se a criança com 10 kg e o restante de água.
Comprimento: 80 cm Largura: 56 cm 3.2

Und

4,00

28,23

112,92

Kit Colchonete para Repouso (Creches I, II, III e Pré escola)
Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas
de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 5 cm de espessura,
com revestimento material têxtil plastificado, atóxico, ref.
Corino, na cor azul real impermeável, com acabamento em costura
simples, zíper com acabamento oculto. Aflexivel de poliuretano

Und

20,00

135,00

2.700,00
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para uso infantil , densidade nominal kg/m³ D28 Norma ABNT NBR
8537. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção
dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA

26

27

Kit Colchonete Co2
para Trocador da Creche (Creches I e II)
Serão fornecidos colchonete para trocador, nas medidas de 100 cm
de comprimento 100 x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com
revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real,
que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas
duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra
de poliéster. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir
proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA Embalagem: O colchão
deverá ser embalado em plástico transparente de forma a impedir
a entrada de poeira e inseto

Und

4,00

29,63

118,52

Placas de Tatame em EVA (Creches I, II e III) Serão fornecidas
placas para tatame em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas
medidas de 100cm x100cm x 20mm, multicolorido, antiderrapante,
com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento.
Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato
original após impacto. Todas as unidades deverão receber o Selo
Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a
garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão
rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos
de
fabricação.
Poderão
ser
aprovadas
variações
nas
especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante,
desde que configure melhoria de qualidade em relação às
especificações originais. Deverão ser apresentados documentos
técnicos, referentes aos tecidos e as espumas, comprovando as
características solicitadas, assinados por responsáveis técnicos
habilitados, em papel timbrado, emitido pelo fabricante ou por
laboratório especializado, acompanhado de amostra de espuma

Und

32,00

54,00

1.728,00
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identificada. Serão aceitos laudos provenientes de laboratórios
credenciados pelo Inmetro, visto que se trata de produto de
certificação compulsória.Pag. 08 item 2,5
Valor total deste lote

R$51.500,00

LOTE 02

01

Aparelho de Ar Condicionado Split HIGH WALL 12000 BTU´S Display
digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das
operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com
compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e antibactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do
produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado:
18 kg

Und

4,00

V.
UNIT.R$
839,00

02

Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU´s Display digital que
indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no
controle remoto. Compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, antifungo e anti-bactérias. Vazão de ar 1200m³/h. Dimensões internas
aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso
interno aproximado: 18 kg

Und

2,00

2.170,00

4.340,00

03

Aparelho de Som - Será fornecido aparelho de Micro system com
karaokê, entrada para USB e para cartão de memória com as
seguintes características: -Entrada USB 1.0/2.0(full speed) Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS -Rádio AM e FM
estéreo com sintonia digital -Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW
-Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e
WMA -Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto -Saída de

Und

8,00

348,60

2.788,80

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

V.
TOTAL
R$
3.356,00
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áudio digital coaxial -Dolby digital(AC3) e DTS -Função program,
repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela -Saída para
fones de ouvido -Potência: 50W
04

Balança de prato com capacidade para 15 kg Modelo: Digital com
Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade:
15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais:
105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima
de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando
a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e
recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor
de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em
ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em
material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total
segurança na operação com mercadorias a granel.

Und

2,00

529,40

1.058,80

05

Batedeira Potência : 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro
automático -Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de
batedores -Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter
de parar o processo. -Prendedor de fio

Und

4,00

162,63

650,52

06

Bebedouro elétrico conjugado, potência 125-145 W BB1, para água
gelada. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e
pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, duas de jato
para boca e a outra para copo todas com regulagem; Duas Pias em
aço inoxidável polido;Filtro de água com carvão ativado e vela
sinterizada;
Reservatório
de
água
em
aço
inoxidável
com
serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a
15°C; Dimensões: Altura:960mm Largura:660mm Profundidade:290mm;
Altura da parte conjugada: 650mm;

Und

4 ,00

1.139,00

4.556,00
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MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO
B, C Pag. 53 item 3,4
07

Cafeteira ELÉTRICA 20 cafés
CF:Capacidade (quantas xícaras
prepara): 1,7L - 20 cafezinhos de 80ml Potência (W): 1000 W
Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP: 22x18x38cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 1,8Kg
MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO
B, C

Und

2,00

103,23

206,46

Pag. 47 item 1.16
08

Centrifuga de frutas de 800W Especificações técnicas/ Potência :
800 W Especificações técnicas/ Coletor de polpa : 2 l
Especificações técnicas/ Freqüência : 50/60 Hz Especificações
técnicas/ Comprimento do cabo : 1,2 m/ 1,2 m Especificações do
design/ Suporte e grampos : Alumínio escovado Especificações do
design/ Tubo para polpa : Aço inoxidável Especificações do
design/ Cores disponíveis : Alumínio escovado/ Alumínio escovado
Acessórios/ Jarra de suco : 1.500 ml Potência do Juicer: 800W
Volume: 0.0380 m³ Cor: ALUMINIO Tensão: 110V MANUAL DESCRITIVO
PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 47 item
1.15

Und

2,00

274,70

549,40

09

CO .Sistema eletrostático, com
Coifa industrial de exaustão
eliminador de fumaça e odor através da ozonização do ar; · Não
utiliza a saída externa, nem carvão ativado; · Largura da coifa
900X600mm · Consumo de energia de 75 Watts · Baixo nível de ruído
de 69 Db; · Vazão de 550m³/h; · Tomada de três pinos de acordo
com norma técnica da ABNT. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE
MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 50 item 1,18

Und

2,00

1.910,50

3.821,00
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10

DVD Serão fornecidos DVDs Compatíveis com os seguintes formatos:
MP3; WMA; DivX ; CD de vídeo; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD;
DVD+R/+RW - DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan
Funções Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava
para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption
Conexões: 1 Saída de Vídeo Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada
de microfone frontal: Saída vídeo componente; Saída S-Vídeo;
Saída de áudio digital coaxial Função Karaokê: Com pontuação Cor:
Preto Voltagem: Bivolt automático Dimensões (L x A x P) : 36 x 35
x 20 cm Peso: 1,4 Kg

Und

4,00

215,33

861,32

11

Espremedor de frutas semi industrial de inox potencia 1/4HP
Características: -gabinete , câmara de sucos e tampa fabricados
em aço inox, AISI 304, copo e peneira em aço inox, jogo de
carambola composto por: 01 castanha pequena; 01 castanha grande
motor: 1/4 HP. Tensão 127/220v bivolt .MANUAL DESCRITIVO PARA
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 40 item 1,12

Und

2,00

190,37

380,74

12

Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas
ES. Elimina
todas as bactérias nocivas ao bebê. Esteriliza em apenas 7
minutos até 6 mamadeiras. Dimensões: Altura: 18.0 cm | Largura:
20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a
2 anos base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos
internos para acondicionamento de,
no mínimo
4 mamadeiras.
tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com
clips e /ou presilhas para fechamento hermético O esterilizador
de vê ser constituído de modo a proporcionar proteção adequada
contra contato acidental comparte quentes ( bordas superfícies)
que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a
operação. Não deve apresentar elementos perfurantes, arestas
cortantes ou irregulaveis que possam vir a causar riscos aos
uruários, em utilização normal ou durante a higienizaçãoo o

Und

4,00

96,60

386,40
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produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos
químicos durante sua utilização.. as matérias primas utilizadas
na fabricação do produto devem atender `às normas técnicas
específicas
para
cada
manual.
Base
e
tampa
do
produto
confeccionado em polipropileno copolímero.

13

14

15

Ferro elétrico a seco (voltagem local) Potência: 1000 W ·
Consumo: 1,0 kWh · Cor: branco Voltagem: 110V ou 220V (não é
bivolt) DIMENSÕES E PESO · Dimensões aproximadas: 25x10,5x12cm
(AxLxP) · Peso aproximado: 750g .MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO
DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 50 item 2,2

Und

4,00

50,97

203,88

Fogão de 04 bocas de uso doméstico Linh. branca Volume do forno:
62,3 litros Classificação Energética Mesa/forno: A/B Mesa Queimador normal (1,7 kW): 3 - Queimador família (2 kW): 1 Forno
- Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x51x63cm
(AxLxP) · Peso aproximado: 28,4Kg MANUAL DESCRITIVO PARA
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, Cpag 32 item 1.6

Und

2,00

305,67

611,34

FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM FORNO DE CAMARA E
BANHO MARIA ACOPLADOS. O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6
bocas e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa
ou banho maria e c/ 2 fornos,04 pés em em perfil L de aço inox e
sapatas reguláveis constitídas de base metálica e ponteira maciça
de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a
aproximadamente 50mm do piso alimentado por GLP ou gás natural e
com queimadores dotados de dispositivos supervisor de chama
dimensões 107x084x083. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE
MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C

Und

2,00

1.482,33

2.964,66

Pag. 32 item 1.5
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16

17

18

19

Freezer 420L horizontal linha branca Capacidade de Armazenamento:
· Garrafa 290ml: 526 · Garrafa 600ml: 306 · Pet 600ml: 306 · Pet
1 litro: 194 · Pet 1,5 litro: 132 · Pet 2 litros: 108 · Lata
350ml: 776 · Capacidade bruta: 419 litros · Capacidade líquida:
419 litros Faixa de operação (Dupla Ação): · Função Refrigerada:
2ºC a 8ºC · Função Freezer: -18ºC a -22ºC · Dimensões aprox. do
produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP) · Dimensões aprox. do
produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) · Peso aprox. do
produto: 69kg

Und

2,00

1.649,00

3.298,00

Geladeira de uso doméstico frostfree 410L Linh branca Capacidade
Total de Armazenamento: 410 L · Capacidade Líq. Congelador: 100L
· Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L · Capacidade Total Bruta:
400 L · Capacidade Bruta Congelador: 100 L · Capacidade Bruta
Refrigerador: 300 L Tensão: 110V ou 220V · Freqüência: 60 Hz ·
Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) · Consumo: 58,1 KWh/mês (220V) ·
Cor: branco · Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) ·
Peso aproximado: 84,5Kg

Und

4,00

2.132,00

8.528,00

Geladeira de uso doméstico frostfree 250L linha branca Capacidade
Total de Armazenamento: 250 l · Capacidade Líq. Congelador: 30 l
· Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l · Capacidade Total Bruta:
250 l · Capacidade Bruta Congelador: 31 l · Capacidade Bruta
Refrigerador: 220l · Freqüência: 60Hz · Consumo: 22,8 KWh/mês
(110V) · Consumo: 22,8 KWh/mês (220V) · Cor: branco

Und

2,00

1.399,00

2.798,00

Liquidificador de uso doméstico com 2 velocidades Liquidificador
com 2 Velocidades com Função Pulsar / Capacidade para Triturar
Gelo MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA
TIPO B, C pag40 item 1,11

Und

6,00

82,57

495,42

Liquidificador industrial capacidade de 8L Utilidade: Triturar

Und

2,00

668,67

1.337,34
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20

21

22

23

24

produtos diversos com adição de líquido. Altura (mm): 750 Frente
(mm): 260 Fundo (mm): 220 Peso (Kg): 10,3 Motor (cv): ½
Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220 Consumo (kw/h): 0,75
MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO
B, C pag. 38 item 1,10
Maquina de lavar roupa capacidade de 8kg Linha branca Capacidade
de roupa seca: 8Kg · Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25
kWh (220V) · Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) /
7.83 kWh/mês (220V) · Cor: branca · Potência: 550.0 W (110/220V)
· Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm · Dimensões
aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) · Peso aproximado: 40,5Kg
MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO
B, C pag. 50 item 2.0

Und

2,00

932,00

1.864,00

Máquina Secadora de Roupas Duto de exaustão · Sistema anti-rugas
· Secagem por tombamento auto-reversível · Seletor de temperatura
de secagem · Seca 10Kg de roupas centrifugadas · Consumo de
energia: 0,2 kWh · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) · Cor:
branco · Dimensões aproximadas: 85x60x54cm (AxLxP) · Peso
aproximado: 30Kg MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 51 item 2,3

Und

2,00

1.322,33

2.644,66

Microondas 27L linha branca Display Digital · Potência de Saída:
1500 W · Cores: branco · Capacidade: 27 litros · Dimensões
aproximadas: 51x31x39cm (AxLxP) · Peso aproximado: 15,3Kg

Und

4,00

329,40

1.317,60

Multiprocessador MT Capacidade (em litrostigela grande aprox. 02
litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa lâminas
multifuncionais fabricada em aço inoxidável, tigela estragrande,
com capacidade aprox. para 02 litros de ingredientes líquidos ou
3kg de massa , tampa da tigela com bocal largo para absorver

Und

2,00

382,33

764,66
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frutas, legumes e verduras inteiras , com
2 ajustes de
velocidade e freqüência do procesamento, segurança : detecção de
tampa e tigela e freio mecânico de 1.6s, cabo com armazenamento
integrado, base firme com pés antideslizante, moto compot~encia
de 700w e voltagem 110V e 220V. MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO
DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 46 item 1,14

25

26

Purificador de água refrigerado com selos INMETRO comprabatórios
de conformidade com a legislação vigente.
armazenamento
de
água gelada de 2.5 a 2.8 litros . sistema de tratamento através
de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o
cloro livres compressor interno com gás refrigerante conforme
legislação vigente, botão de acionamento automático do tipo fluxo
continuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura ou
torneira , bica teles cópica ou ajustável para recipiente de
diversos tamanhos , câmara vertical de filtragem e purificação,
corpo em aço inos ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura eletrostática a pó, painel frontal em
plástico ABS de alta resistência em protteção UV, vazão aprox. 40
a 60 litros de água /hora, temperatura de trabalho 03 a 40º C
componente para fixação e instalação. MANUAL DESCRITIVO PARA
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA TIPO B, C pag. 48 item 1.17

Und

6,00

429,00

2.574,00

TV de LCD 32 com entrada para HDTV Características: •Digital
Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez • Tela LCD HD com
resolução de 1366x768p • 28,9 bilhões de cores Taxa de contraste
dinâmico de 26000:1 • Incredible Surround • Potência de áudio de
2 x 15 W RMS • Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente
digital em um único cabo • EasyLink: controle fácil da TV e
dispositivo conectado por HDMI CEC • Entrada para PC para usar a
TV como monitor de computador • Conversor TV digital interno
Dimensões: Altura:54,40 Centimetros Largura:80,90 Centimetros

Und

4,00

1.530,75

6.123,00
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Profundidade:9,20 Centimetros Peso:18,00 Kilos

27

Ventilador de Teto Serão fornecidos ventiladores para serem
acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades.
Características: Comprimento – 48cm • Largura – 23,5cm • Altura –
26cm MANUAL DESCRITIVO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PRO INFANCIA
TIPO B, C pag. 58 item 3,14

Und

16,00

220,00

3.520,00

R$ 62.000,00

LOTE 04
ITEM
01

DESCRIÇÃO

UNID.

Balanço 4 lugares Balanço estrutura principal em aço carbono com
travessão superior em aço de 2,5 x 3,00mmpé central em aço de 2 x
2,65m.Vorrente de sustentação em aço galvanizado
de espessura
5,00mm. Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço9
com diâmetro de ½ , com movimentação
sobre rolamento de esfera
blindados
acondicionados
em
bucha
metálica
que
permita
substituição.parafuso de fixação a base do tipo Parabolt em aço
galvanizado, medindo 3/8 x 3 ( acompanhando o brinquedo).
Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm
com encosto sem emendas entre o assento. Equipamento deve possuir
flange com 4 furos em cada pé de sustentação para permitir a
fixação do equipamento através de parafusos sob base de
concreto.todo equipamento deve se montado/soldado através do
processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e
rebarbas. O equipamento deverá receber tratamento de superfície
metálica através do processo de fosfatização.A pintura deve ser
eletrostática em pó, em tinta poliéster; em diversas cores.todoa
tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo
fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de

QUANT.

Und

2,00

V.
UNIT.R$
1.050,00

V.
TOTAL
R$
2.100,00
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ponteiras plásticas para este acabamento. Medidas: Altura..:2,20
Largura:1,80m Compr.: 4,00m
02

Casinha de bonecas CS .Casa de bonecasmulticolorida com no
mínimojanelas que abrem e fecham, porta vai e vem, tábua de
passar roupa com ferro, telefone, pia e fogão, balcão externo na
janela, acabamento sem Sali~encia e com laterais arredondadas .
Polietileno: pelo processo de rotormoldagem, composto com
aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra
raios solares, garantindo
a cor do produto, materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças
multicoloridas, não tóxico. Dimensões

Und

2,00

2.000,00

4.000,00

Und

2,00

1.000,00

2.000,00

Largura 1,62m, altura 1,64m, comprimento 1,76m
O produto deve conter manual de instrução
montagem , instalação e uso do brinquedo.
03

em

português

p/

Escorregador em Polietileno rampa contínua ou com ondulação e uma
escada de degraus, fixação da rampa
à escada através de barras
de polietileno laterais ou central; corrimão incorporado à
própria escada, sem saliência e com laterias arredondadas no topo
da escada;
Topo da escada com duas laterais altas para dar
segurança; polietileno pelo processo de rotormoldagem, composto
com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra
raios solares, garantindo
a cor do produto, materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil. Peças
multicoloridas, não tóxico. Dimensões altura 1,27m
: Largura 79cm, Comprimento 2,0 O produto deve conter manual de
instrução em português p/ montagem , instalação
e uso do
brinquedo
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04

Gangorra em Polietileno de 3 lugares Gangorra com manoplas
duplas; base para apoio dos pés antiderrapante; assento anatômico
e antiderrapante; acabamento sem Saliência e com laterais
arredondadas ; polietileno pelo processos
de rotormoldagem,
composto com aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que
protejam contra raios solares, garantindo
a cor do produto,
materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida
útil. Peças multicoloridas, não tóxico. Dimensões altura 48cm

Und

2,00

400,00

800,00

Und

2,00

1.100,00

2.200,00

Und

2,00

1.800,00

3.600,00

O
produto
deve
Largura..........:0,41m
Comprimento.:1,56m
conter manual de instrução em português p/ montagem , instalação
e uso do brinquedo
05

Gira gira - Carrossel Gira gira – Peça composta por três parte:
base, assentos e volante; base com textura antiderrapante;
volante central ; acabamento sem Sali~encia e com laterais
redondas; três assentos anatômicoa e apoio para os pés; em
polietileno pelo processos
de rotormoldagem, composto com
aditivos anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra
raios solares, garantindo
a cor do produto, materiais que
possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; em
diversas cores Medidas: diâmetro 1,05m, Altura............... :
55cm
O produto deve conter manual de instrução
montagem , instalação e uso do brinquedo

06

em

português

p/

Túnel Lúdico - Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado em
formatos diversos; três módulos auto-encaixáveis, vazados para
visualização interna e com possibilidades de expansão; duas
estruturas que funcionam como entrada e saída; acabamento sem
Saliência e com laterais arredondadas; composto com aditivos
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anti-estático e aditivos anti-UV que protejam contra raios
solares, garantindo a cor do produto, materiais que possibilitem
a reciclagem após o término da vida útil ;peças multicoloridas ;
não tóxico.
Dimensões
internas
Comprimento:75 cm

do

módulo:

Altura:1,20m

O produto deve conter manual de instrução
montagem , instalação e uso do brinquedo

em

Largura:1,10m

português

p/

R$ 14.700,00

Tudo conforme as especificações constantes da proposta de preços, que passa a fazer parte desta, tendo sido
os preços ofertados pela Empresa Jakson Abreu Mascarenhas ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.335.437/0001-49,
situada a RUA José Eufrásio de Souza, nº 278, CEP 45345-000,Jabaquara – Bahia
cuja proposta foi
classificada em 1º lugar no certame acima referenciado.

CLÁUSULA I - DO OBJETO
Aquisição de Mobiliário e Equipamentos de acordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. É
admitida sua prorrogação quando os preços continuarem se mostrando mais vantajosos, e desde que haja
anuência das partes.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura não será obrigado a firmar as
contratações que dela poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
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CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o especificado de acordo
com a respectiva classificação no Pregão nº. 0016/2014.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do edital do Pregão nº. 0016/2014, que integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão nº.
0016/2014, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.
CLÁUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Em cada fornecimento, o local e o prazo de entrega dos produtos será acordado pela unidade requisitante, não
podendo o prazo, todavia, ultrapassar 10 (dez) dias corridos contados a partir do recebimento da nota de
empenho.
CLÁUSULA V - DO PAGAMENTO
Em cada fornecimento, o pagamento será feito por crédito em conta-corrente, até o décimo dia útil após a
entrega dos produtos, mediante seu recebimento definitivo, com a apresentação da nota fiscal/fatura atestada
pela autoridade competente, desde que a Certidão Negativa de Débito com o INSS – CND, Certificado de
Regularidade do FGTS – CRF e a prova de Regularidade com a Fazenda Federal estejam atualizados.
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada se acompanhada da ordem de fornecimento.
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal/fatura correspondente.
CLÁUSULA VII - DAS PENALIDADES
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Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei nº.
8.666/93 e na Lei nº. 10.520/02:
a)Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
b)Multa, prevista na forma do item especifico, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo
para a Administração;
c)Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a União por período de até cinco anos, nas
hipóteses e nos termos do art. 7º da Lei nº10.520/02;
d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicar a
penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;
e)Expirado o prazo da entrega dos produtos sem sua efetivação aplicar-se-á a multa de três décimos por cento
por dia de atraso sobre o valor da nota de empenho, observando o limite de dez por cento, salvo se o atraso
advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração;
f)A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais
sanções a que se refere esta cláusula; e
g)No caso de atraso no fornecimento dos produtos, por mais de cinco dias corridos, a prefeitura poderá, a
seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando o licitante impedido de participar de licitações e/ou
contratar com o mesmo por um período de até cinco anos.
CLÁUSULA VIII - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da ata de registro de preços.
A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do licitante signatário
da ata de registro de preços, nas seguintes condições:
a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 65,
II,“d” da Lei nº. 8.666/93, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços
praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da
administração; e
b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior
ao praticado no mercado.
Visando subsidiar eventuais
praticados no mercado.

revisões,

a

Prefeitura

poderá

elaborar

pesquisas

periódicas

dos

preços
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CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto
no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA X - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:
a)
b)
c)
d)
e)

a detentora não cumprir as obrigações constante desta Ata de Registro de Preços;
a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; e
por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por correspondência, juntandose o comprovante aos autos.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado após 1(um) dia da
publicação.
Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XI - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo
responsável de cada secretaria.
A emissão das Ordens de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente
autorizados pelo órgão requisitante.
CLÁUSULA XII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas, nos termos do § 1º, do artigo
nº. 65, da Lei nº.8.666/93.
CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Integram esta Ata, o edital do Pregão nº.0016/2014 e a proposta da Empresa JAKSON ABREU MASCARENHAS ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.335.437/0001-49, situada a RUA José Eufrásio de Souza, nº 278, CEP 45345000,Jabaquara – Bahia , classificada em 1º lugar.
Fica eleito o foro de Baixa Grande/Ba. para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente
Ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 10.520/2002 e Decreto nº. 3.555/2000, alterada, e
demais normas aplicáveis.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em duas vias de igual teor e
forma.

____________________________________
PEDRO LIMA NETO - PREFEITO
CONTRATANTE

____________________________________
JAKSON ABREU MASCARENHAS ME
CONTRATADA
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