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MINUTA DE EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 037/2016 
 
 
O Município de Almirante Tamandaré, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Sra. Xênia 
Mara de Paula Sebotaio, em conformidade com a Portaria nº 314, de 16 de Maio de 
2016, informa que por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, protocolo nº 
00018.0012023/2016, que realizará procedimento licitatório para aquisição do objeto 
abaixo especificado, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO DO 
LOTE, observadas as disposições legais contidas na Lei nº. 10.520 de 17/07/2002, 
regulamentada através do Decreto Municipal 031/2005, subsidiariamente à Lei nº. 
8.666, de 21/06/1993, Decreto nº 8.538 de 06/10/2015, e disposições contidas no 
presente Edital. Torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que no 
dia 03/10/2016 às 09h00min, estará abrindo as propostas de preços. E que no dia 
03/10/2016, às 10h00min, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
estará abrindo a sala de disputa para a realização de Licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 
 
 
1 – OBJETO 
 

  O presente Pregão tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA OS NOVOS CMEIS”, conforme Anexos deste Edital e demonstrativo abaixo, 
Pelo critério de MENOR PREÇO DE CADA LOTE, conforme Anexos deste Edital e 
demonstrativo abaixo: 
 
(ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO): 

ITEM Descrição do item Quantidade VALOR 
UNITÁRIO 

Valor 
total 

01 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO 

(4 UNIDADES) (PROINFÂNCIA): colchonete de 

lâmina de espuma flexível de poliuretano para 

uso infantil, certificado pelo INMETRO e em 

conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. 

Dimensões: comprimento 185cm, largura 65cm, 

Espessura 05cm.Revestimento em material têxtil 

plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor 

AZUL REAL, impermeável, com acabamento em 

costura simples e acabamento em cadarço 

impermeável; espuma com densidade nominal 

Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537. 

36 R$ 561,00 R$20.196,00 

02 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS – C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira alta de 
alimentação infantil dobrável, em conformidade 
com a ABNT NBR  15991-1:2011 Cadeiras altas 
para crianças – Parte 1:  Requisitos de 
segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras 
altas para crianças. – Parte 2: Métodos de 

18 R$132,00 R$2.376,00 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ensaio.  Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 
140 mm, medidos do topo da proteção lateral à 
superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2) Altura 
do encosto: mínima de 250 mm, medidos na 
posição vertical (medições realizadas conforme 
item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). Borda frontal 
do assento: raio mínimo de 5 mm.  Obs.: Nos 
casos em que o encosto da cadeira possua 
ângulo menor que 60º em relação à horizontal 
(medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT 
NBR 15991-2), comprimento mínimo do encosto 
deve ser de 400 mm (medição realizada conforme 
item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: Cadeira dobrável, com estrutura 
tubular de seção circular em aço carbono;  
Assento e encosto acolchoados com espuma 
revestida de lona vinílica laminada  com tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
Bandeja   em   (PP)   polipropileno   injetado,   na   
cor   BRANCA,   removível   ou  articulada; Apoio 
para os pés em (PP) polipropileno injetado, 
removível ou articulado; Sapatas 
antiderrapantes. A  cadeira  pode  
alternativamente  ser  dotada  de  dois   rodízios, 
desde que estes possuam freios; Cinto tipo 
suspensório; Pintura  dos  elementos  metálicos  
em  tinta  em  pó  híbrida Epóxi/Poliéster, 
eletrostática, brilhante,  polimerizada em estufa, 
espessura mínima   de  40 micrometros na cor 
CINZA.  RECOMENDAÇÕES: Os materiais e  
superfícies  das  partes  acessíveis  devem  
atender  aos  requisitos da ABNT NBR 300-3; 
Bordas      expostas      e   partes     salientes      
devem      ser    arredondadas       ou   chanfradas 
e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme 
ABNT NBR 300-1;Nas partes metálicas  deve  ser  
aplicado  tratamento  antiferruginoso  que  
assegure  resistência  à  corrosão  em  câmara  
de  névoa  salina  de  no mínimo 300 horas; 
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; 
Todas as extremidades de perfis tubulares 
devem ser tamponadas.     Manual de Instruções:  
Todo produto  deve  vir  acompanhado  do  
MANUAL  DE  INSTRUÇÔES, em português, 
contendo: Orientação sobre forma de uso 
correto; Procedimentos de segurança;  
Regulagem, manutenção e limpeza; 
Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou 
assistência técnica; Relação de oficinas de 
assistência técnica autorizada; Certificado  de  
garantia  preenchido  contendo:  data  de  
emissão  e  o  número  da Nota Fiscal; O manual 
deve ainda trazer os seguintes dizeres: 
“ATENÇÃO:  GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA 
FUTURA CONSULTA.”                                                                          

03 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO  
(PROINFÂNCIA) Descrição: Poltrona  individual  
estofada,  revestida  em  couro  sintético,  dotada  
de  apóia-braços. Características de estabilidade,   
resistência   e   durabilidade,   conforme 
NBR15164:2004 / Móveis estofados - Sofás. 
Dimensões:  Profundidade útil do assento: 
450mm +/- 20mm; Largura útil do assento: 470 +/- 
20mm; Altura (h) da superfície do assento: 420 
+/- 10mm ;Extensão vertical (h) do encosto: 
mínimo de 500mm; Largura útil do encosto: 470 

12 R$417,00 R$5.004,00 
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+/- 20mm; Inclinação da superfície do assento 
(em relação à horizontal): entre -2º a -7º; Ângulo 
do encosto (em relação ao plano do assento): 
100º +/-10º; Altura do apoio de braços (em 
relação ao assento): 220 +/-20mm.Largura 
mínima do apoio de braços: 80mm   
Características: Estrutura  confeccionada  em  
perfis  tubulares  metálicos  de  aço  carbono,  
com secção circular, com diâmetro mínimo de 
1”, e espessura de parede mínima de  1,5mm; 
Partes metálicas unidas por meio de solda;  Pés  
metálicos  aparentes  e  cromados,  com  
ponteiras  ajustáveis  metálicas  e  partes em 
contato com o piso em polipropileno; Pintura  
dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida  Epóxi  /  Poliéster, eletrostática, 
brilhante,   polimerizada   em   estufa, espessura   
mínima de 40  micrometros na cor CINZA;  
Cintas elásticas internas para sustentação do 
assento e do encosto;  Laterais  (braços),  base  
(suporte  do  assento)  e  fundo  (suporte  do  
encosto)   montados   na   configuração   de   
prisma   retangular,   onde   se   encaixam as 
almofadas de assento e encosto; Cada um 
destes elementos deve possuir espessura 
mínima de 100mm, sendo    inteiramente  
revestido  em  couro  sintético,  recebendo  
camadas  internas  de espuma laminada 
(espessura mínima de 10mm) nos pontos de 
contato com o  usuário,  de  modo  que  toda  a  
superfície  do  móvel,  exceto  a  inferior,  seja 
almofadada; Superfície inferior da base, 
revestida de tecido não tecido (TNT) de 
gramatura  mínima  de  70g/m²,  fixado  por  meio  
de  botões  de  pressão  espaçados  a  cada 
20cm ou velcro em todo o perímetro, que 
permitam sua remoção para inspeção e limpeza; 
Almofada removível do assento confeccionada 
em espuma de densidade D-26, com mínimo de 
140 mm de espessura, com inclinação de 4°, 
fixada por meio de fitas  “velcro”,  inteiramente  
encapada  com couro  sintético,  dotada  de  uma  
sub-camada de TNT sob a superfície. Fecho em 
“zíper” no verso para remoção da  capa; 
Almofada removível do encosto confeccionada 
em espuma de densidade D-23 com  mínimo  de  
100mm  de  espessura,  com inclinação  de 100°  
em  relação  ao assento,  fixada  por  meio  de  
fitas  “velcro”,  inteiramente  encapada  com  
couro sintético, dotada de uma subcamada de 
TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso 
para remoção da capa; Couro sintético para os     
revestimentos, texturizado, atóxico, laminado 
internamente com  tecido  de  poliéster,  com  
gramatura  acima  de  500g/m²  e  espessura 
mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.   

04 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA 

TROCADOR (3 UNIDADES) – CO2 

(PROINFÂNCIA) Descrição: Colchonete para 

trocador de espuma flexível de poliuretano. 

Dimensões: Comprimento: 100cm; Largura: 

60cm; Espessura: 05cm;Tolerâncias  do  produto  

acabado  com  base  nas  dimensões  declaradas  

na  etiqueta,  de  +ou-  1,5cm  para  largura  e  

comprimento  e  -0,5cm/+1,5cm  para  a altura. 

Características: Revestimento em material têxtil 

6 R$285,00 R$1.710,00 
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plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor 

AZUL REAL, impermeável, com acabamento em 

costura simples e acabamento em cadarço 

impermeável; Espuma com densidade nominal 

Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 

8537.RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é 

indispensável atender às especificações técnicas 

específicas para cada material.   

05 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 01 
(PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa quadrada 
com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos.  
Mesa-Descrição: Mesa para altura do aluno 
compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo 
em MDP ou MDF,  revestido  na  fase  superior  
em  laminado  melamínico  e  na  face inferior 
laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura 
tubular de aço.  Dimensões: Altura da mesa: 46 
cm; Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 
80 cm x 80 cm; Características: Tampo em MDP 
ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na 
face superior  em  laminado  melamínico  de  alta  
pressão,  0,8mm  de  espessura,  acabamento 
texturizado, na  cor     CINZA, cantos 
arredondados (conforme projeto).  Revestimento 
na face inferior em laminado melamínico de 
baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos 
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto 
de polinivinila) com "primer",acabamento  
texturizado,  na  cor  LARANJA,  colada  com  
adesivo  "Hot Melting".Estrutura da mesa 
compostas de: pés confeccionados em tubo de 
aço carbono,laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 
16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção  retangular  
de  20  x  40  mm,  em  chapa  16  (1,5  mm);  anel  
central  confeccionado  com  segmento  de  tubo  
de  aço  carbono,  laminado  a  frio,  com costura,  
secção  circular  de  Ø  =  76,2mm  (3"), com  
espessura  de  3mm  e  h=40mm;Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas  na cor LARANJA, fixadas 
à estrutura através de encaixe. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto;  Pintura  
dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida  Epóxi  /  Poliéster eletrostática, brilhante,   
polimerizada   em   estufa,   espessura   mínima 
de 40 micrometros na cor CINZA. 
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,  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. Cadeiras-Descrição: 

48 R$335,00 R$16.080,00 
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Cadeira com assento e encosto revestido em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na  cor   LARANJA  e  estrutura  em  
tubo  de  aço  carbono  laminado  a  frio  pintado  
na  cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 26 cm; Assento da cadeira: 26 
cm x 34 cm; Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 
cm.  Características: Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão 
ser fabricados em compensado anatômico 
moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 
mm cada, oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e 
design conforme projeto; Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor 
LARANJA.  Revestimento da face inferior em 
lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da 
espécie Eucalyptus grandis, com acabamento 
em selador, seguido de verniz poliuretano,  
inclusive  nos  bordos.  Espessura  acabada  do  
assento  mínima  7,2  mm  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  mm  
a  0,8mm  de espessura,  acabamento  
texturizado,  na  cor  LARANJA.   Bordos  em  
selador seguido  de  verniz  poliuretano.  
Espessura  acabada  do  encosto  mínima  de  7,0  
mm e máxima de 9,3 mm;  Estrutura  em  tubo  de  
aço  carbono  laminado  a  frio,  com  costura,  
diâmetro  de  20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);  
Ponteiras   e   sapatas,   em   polipropileno   
copolímero   virgem   e   sem   cargas, injetadas  
na  cor  LARANJA  (ver  referências),  fixadas  à  
estrutura  através  de encaixe e pino expansor. 
Dimensões e design conforme projeto. 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).  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, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar cantos agudos. Todas as unidades 
deverão obter  o  Selo  Identificador  de  Controle 
de Qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois anos.   

06 CONJUNTO PARA PROFESSORES – CJP – 01 
(PROINFÂNCIA) Mesa - Descrição: Mesa  
individual  com  tampo  em  MDP  ou  MDF,  
revestido  na  face  superior  em laminado  
melamínico  e  na  face  inferior  em  chapa  de  
balanceamento,  painel frontal em MDP ou MDF, 
revestido nas duas faces em laminado 
melamínico BP,montado sobre estrutura tubular 
de aço.  Dimensões: Altura da mesa: 76 cm; 

12 R$179,70 R$2.156,40 
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Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm; 
Características: 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, lixada em uma 
face. Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões 
acabadas 650 mm (largura) x 1200mm 
(comprimento) 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  faces em laminado 
melamínico de baixa pressão – BP, acabamento 
frost, na cor CINZA  (ver referências).  Dimensões 
acabadas de  250mm  (largura)  x 1117mm 
(comprimento)  x  18mm  (espessura)  admitindo-
se  tolerâncias  de  +/-  2mm  para largura e 
comprimento e +/- 0,6mm para espessura. Topos  
encabeçados  com  fita  de  bordo  em  PVC  
(cloreto  de  polinivinila)  com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com   adesivo   "Hot   
Melting".   Dimensões nominais de 22mm   
(largura) x 3mm(espessura), com tolerância de 
até +/-0,5mm para espessura. Estrutura      
composta de: - Montantes verticais     e    
travessa      longitudinal confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção oblonga   de   29mm   x   58mm,   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). Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 
cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura 
através de encaixe.  Pintura  dos  elementos  
metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  
Poliéster, eletrostática,   brilhante,   polimerizada   
em   estufa,   espessura   mínima   de   40  
micrometros na cor CINZA.    
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,  
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. Cadeira-Descrição: Cadeira individual 
empilhável com assento e encosto em 
polipropileno injetado ou em compensado 
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anatômico moldado, montados sobre estrutura 
tubular de aço. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm.Assento da cadeira: 40 
cm x 43 cm. Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 
cm.Características: Assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas 
,injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor CINZA.   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. 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.  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. Estrutura em tubo de  aço  
carbono  laminado  a  frio,  com  costura,  
diâmetro  de  20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  
Ponteiras   e   sapatas,   em   polipropileno   
copolímero   virgem   e   sem   cargas, injetadas 
na cor CINZA, fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos  
metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  
Poliéster, eletrostática,       brilhante,      
polimerizada        em      estufa,     espessura        
mínima 40 micrometros, na cor CINZA.   

07 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 – CJA – 
01 (PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa retangular 
com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. 
Mesa-Descrição: Mesa para altura do aluno 
compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo 
em MDP  ou  MDF,  revestido  na  fase  superior  
em  laminado  melamínico  e  na  face inferior em 
chapa de balanceamento, montado sobre 
Estrutura tubular de aço.   Dimensões: Altura da 
mesa: 46 cm; Tampo da mesa retangular para 01 
lugar: 60 cm x 45 cm. Características: Tampo em 
MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido 
na face superior  em  laminado  melamínico  de  
alta  pressão,  0,8mm  de  espessura,  
acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento - contra placa fenólica 
de 0,6mm, lixada em uma face. Topos  
encabeçados  com  fita  de  bordo  em  PVC  
(cloreto  de  polinivinila)  com "primer",  
acabamento  texturizado,  na  cor  LARANJA  (ver  
referências),  coladas  com  adesivo  "Hot  
Melting".  Dimensões nominais  de  22mm  
(largura)  x  3mm (espessura), com tolerância de 
+/- 0,5mm para espessura.   Estrutura        
composta          de:     montantes verticais      e     
travessa        longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção  oblonga   de        29mm   x        
58mm,   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 

72 R$125,00 R$9.000,00 
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de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em 
chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 
injetadas na  cor  LARANJA  (ver  referências),  
fixadas  à  estrutura  através  de  encaixe.  
Dimensões, design e acabamento conforme 
projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o  número  
identificador  do  polímero,  datador  de  lotes  
indicando  mês  e  ano,  a identificação  do  
modelo  e  o  nome da  empresa  fabricante  do  
componente   injetado. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência  à  corrosão  em  câmara  
de  névoa  salina  de  no  mínimo  300  horas.  
Pintura dos elementos  metálicos  em  tinta  em  
pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster, eletrostática, 
brilhante,   polimerizada   em   estufa,   espessura   
mínima   de   40 micrometros na cor CINZA.  
Cadeira-Descrição: Cadeira empilhável com  
assento  e  encosto  em  polipropileno  injetado  
ou  em compensado anatômico moldado. 
Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura do 
assento da cadeira ao chão: 26 cm. Assento da 
cadeira: 26 cm x 34 cm. Encosto da cadeira: 15,5 
cm x 35 cm. Características: Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto. 
Alternativamente o assento e o encosto poderão 
ser fabricados em compensado anatômico 
moldado a quente, contendo no mínimo cinco 
lâminas internas, com espessura   máxima   de   
1,5   mm   cada,   oriundas   de   reflorestamento   
ou de procedência legal, isentas de rachaduras, 
e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões 
e design conforme projeto; Quando fabricado  
em  compensado,  o  assento  deve  receber  
revestimento  na face  superior  de  laminado  
melamínico  de  alta  pressão,  0,6  mm  a  0,8mm  
de espessura,  acabamento  texturizado,  na cor  
LARANJA.  Revestimento  da  face inferior  em  
lâmina  de  madeira  faqueada  de  0,7  mm,  da  
espécie  Eucalyptus grandis,  com  acabamento 
em  selador,  seguido  de  verniz  poliuretano,  
inclusive  nos  bordos.  Espessura  acabada  do  
assento  mínima  7,2  mm  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  mm  
a  0,8mm  de espessura,  acabamento  
texturizado,  na  cor  LARANJA.   Bordos  em  
selador seguido  de  verniz  poliuretano.  
Espessura  acabada  do  encosto  mínima  de  7,0 
mm e máxima de 9,3 mm;  Estrutura  em  tubo  de  
aço  carbono  laminado  a  frio,  com  costura,  
diâmetro  de  20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);  
Ponteiras   e   sapatas,   em   polipropileno   
copolímero   virgem   e   sem   cargas, injetadas  
na  cor  LARANJA  (ver  referências),  fixadas  à  
estrutura  através  de encaixe e pino expansor. 
Dimensões e design conforme projeto.   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). RECOMENDAÇÕES: 
Para fabricação é indispensável seguir projeto 
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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, respingos de solda,  esmerilhar  juntas  
e  arredondar cantos agudos. Todas as unidades  
deverão  obter  o  Selo  Identificador  de  
Controle  de Qualidade do fabricante e a garantia 
contra defeitos de fabricação de dois  anos. 

08 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 – CJA – 
03 (PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa retangular 
com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. 
Mesa - Descrição: Mesa  para  altura  do  aluno  
compreendida  entre  1,19   e  1,42,  com  tampo  
retangular em MDP ou MDF, revestido na face 
superior em laminado melamínico  de alta 
pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: 
Altura da mesa: 59,4 cm. Tampo da mesa para 01 
lugar: 45 x 60 cm. Características: Tampo em MDP 
ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na 
face superior  em  laminado  melamínico  de  alta  
pressão,  0,8mm  de  espessura,  acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, 
lixada em uma face.   Topos  encabeçados  com  
fita  de  bordo  em  PVC  (cloreto  de  polinivinila)  
com    "primer",  acabamento  texturizado,  na  cor  
AMARELA  (ver  referências),  coladas   com  
adesivo  "Hot  Melting".  Dimensões  nominais  de  
22mm  (largura)  x  3mm (espessura), com 
tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Estrutura       
composta         de:     montantes verticais      e    
travessa       longitudinal  confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção oblonga   de        29mm   x      58mm,   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). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetadas   na  cor  AMARELA  (ver  
referências),  fixadas  à  estrutura  através  de  
encaixe. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo internacional 
de reciclagem, apresentando  o  número  
identificador  do  polímero,  datador  de  lotes  
indicando  mês  e  ano,  a    identificação  do  
modelo  e  o  nome  da  empresa  fabricante  do  
componente injetado. Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência  à  corrosão  em  câmara  de  
névoa  salina  de  no  mínimo  300  horas.   Pintura  
dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida  Epóxi/  Poliéster  eletrostática,   brilhante,   
polimerizada   em   estufa,   espessura   mínima   
de   40  micrometros na cor CINZA.    
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 que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina 

72 R$118,00 R$8.496,00 
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de no mínimo 300 horas. 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. 
Cadeira - Descrição: Cadeira com assento e 
encosto polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor AMARELA.  Dimensões: 
Altura do assento da cadeira ao chão: 
35cm.Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm. Encosto 
da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm                                                                 
Características: 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   1,5   mm   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  mm  
a  0,8mm  de espessura,  acabamento  texturizado,  
na  cor  AMARELA.  Revestimento  da  face  
inferior  em  lâmina  de  madeira  faqueada  de  0,7  
mm,  da  espécie  Eucalyptus grandis,  com  
acabamento em  selador,  seguido  de  verniz  
poliuretano,  inclusive  nos  bordos.  Espessura  
acabada  do  assento  mínima  de  7,2  mm  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 mm a 0,8mm de   
espessura,  acabamento  texturizado,  na  cor  
AMARELA.  Bordos  em  selador   seguido de 
verniz poliuretano;  Espessura acabada do 
encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm;  
Estrutura  em  tubo  de  aço  carbono  laminado  a  
frio,  com  costura,  diâmetro  de  20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). Ponteiras e sapatas, em   
polipropileno   copolímero   virgem   e   sem   
cargas, injetadas  na  cor  AMARELA  (ver  
referências),  fixadas  à  estrutura  através  de  
encaixe e pino expansor; Pintura  dos  elementos  
metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  
Poliéster,   eletrostática,       brilhante,      
polimerizada          em     estufa,      espessura         
mínima 40  micrometros, na cor CINZA. 
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 que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas. Eliminar  rebarbas,  
respingos  de  solda,  esmerilhar  junta  e  
arredondar cantos agudos. Todas  as  unidades  
deverão  obter  o  Selo  Identificador  de  Controle  
de Qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois  anos. Deve ser 
rejeitado, lotes que apresentarem 
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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.   

09 MESA DE REUNIÃO – M7 (PROINFÂNCIA) 
mesa de reunião oval, medindo 2000x1 
000x750mm, com tampo em melamina na cor 
platina, com 25mm de espessura, bordas 
arredondadas em perfil de PVC preto, 1 80º, sobre 
estrutura metálica tubular composta por travessas 
passa-cabos, com garras nas extremidades 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 1 80º, 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 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.
    

03 R$ 269,00 R$ 807,00 

10 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7 
(PROINFÂNCIA) 
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 900/1 000 mm de altura. 
OBS: as poltronas devem ter a certificação da 
ABNT 1 3.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. 

30 R$ 77,00 R$ 2.310,00 

11 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM  
POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA) item 
constante no Pregão Eletrônico n° 39 – 2013  e 40 
– 2013 - RP) Público Alvo: Crianças a partir de 3 
anos. Características: Gangorra com manoplas 

03 R$ 165,00 R$ 495,00 
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duplas; Base para apoio dos pés antiderrapante; 
Assento anatômico e antiderrapante; Acabamento 
sem saliências e com laterais arredondadas; 
Polietileno pelo processo de rotomoldagem, 
composto com aditivos anti-estático  e aditivo 
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;  Não tóxico; Dimensões: 
Largura: 40cm; Altura: 47cm; Comprimento: 
151cm; Tolerância: +/- 5%; Manual de Instrução: O  
produto  deve  conter  manual  de  instrução  em  
Português  para  montagem, instalação e uso do 
brinquedo.   

12 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL 
(PROINFÂNCIA) (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 39 – 2013 e 40 – 2013 - RP) Público 
Alvo: Crianças a partir de 2 anos  Características: 
Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, 
em formatos diversos;  Módulos  auto-
encaixáveis,             vazados         para      
visualização          interna        com possibilidades 
de expansão;  Estruturas que funcionam como 
entrada e saída. Acabamento sem saliências e 
com laterais arredondadas; Composto com 
aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que 
protejam contra raios solares, garantindo a cor do 
produto; Materiais que possibilitem a reciclagem 
após o término da vida útil; Peças multicoloridas; 
Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: 
Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 
214cm; Tolerância: +/- 5% ; Manual de Instrução:  
O produto deve conter manual de instrução em 
Português para montagem, instalação e  uso do 
brinquedo.   

03 R$ 1.600,00 R$ 4.800,00 

13 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCDA DE 
DEGRAUS EM POLIETILENO – ES (PROINFÂNCIA) 
(item  constante  no  Pregão  Eletrônico n° 39 – 
2013 e 40 – 2013 - RP)  item  constante  no  Pregão   
Eletrônico n° 39 – 2013 e 40 – 2013 - RP)   Público 
Alvo:  Crianças a partir de 3 anos. Características: 
Rampa contínua ou com ondulações e uma 
escada de degraus; Fixação da rampa à escada 
através de barras de polietileno laterais ou central;  
Corrimão   incorporado   à   própria   escada,   sem   
saliências   e    com   laterais  arredondadas no 
topo da escada; Topo da escada com duas laterais 
altas para dar segurança; Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com 
aditivos anti-estático  e aditivo 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 :Largura: 59cm; Altura: 
128cm;   

03 R$ 373,95 R$ 1.121,85 

14 APARELHO DE DVD – DVD Descrição:  DVD´s 
compatíveis com os seguintes formatos: MP3;  
WMA; DivX; CD de vídeio; 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 
(LxAxP): 36x35x20 cm ;Peso: 1,4Kg     

01 R$ 122,33 R$ 122,33 

15 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 
BTUS – AR3 Região Sul e Sudeste Demais 

06 R$ 1.830,00 R$ 10.980,00 
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Regiões 
Modelo Split High Wall  
Tipo de ciclo Quente/Frio  
Cor Branco  
ENCE  A 
Filtro de Ar Anti-bactéria  
Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h  
Controle remoto Sim  
Termostato Digital  
Funções Sleep e Swing  

Voltagem 220 V. Todos  os  equipamentos  de  ar  

condicionado  tipo  Split  High Wall  (tipo  1  ao  3),  
deverão  possuir  a    tecnologia  INVERTER.  
Todos os modelos dos  aparelhos  de  ar   
condicionado  deverão  apresentar  ETIQUETA  
NACIONAL  DE  CONSERVAÇÃO  DE   ENERGIA 
– ENCE autorizada pelo  Inmetro.  Todos os 
aparelhos de ar  condicionado deverão   ser   
acompanhados   do   manual   de   instruções   em   
português   para   uso, conservação e manutenção 
dos equipamentos.            

16 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 
BTUS – AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS  Região Sul, 
Sudeste  e Demais  Regiões  Modelo Split High 
Wall; Tipo de ciclo                  Quente/Frio; Cor  
Branco ;ENCE                           A ; Filtro de Ar  Anti-
bactéria;  No mínimo 500 ;              Vazão de Ar    
m³/h; Controle remoto                Sim; Termostato                                            
Digital; Funções Sleep e Swing                   
Voltagem    220 V.   Todos  os  equipamentos  de  
ar  condicionado  tipo  Split  High Wall  (tipo  1  ao  
3),  deverão  possuir  a    tecnologia  INVERTER.  
Todos  os  modelos  dos  aparelhos  de  ar   
condicionado  deverão  apresentar  ETIQUETA  
NACIONAL  DE  CONSERVAÇÃO  DE   ENERGIA 
– ENCE  autorizada  pelo  Inmetro.  Todos os  
aparelhos  de  ar  condicionado deverão   ser   
acompanhados   do   manual   de   instruções   em   
português   para   uso, conservação e manutenção 
dos equipamentos.                        

06 R$1.159,99 R$6.959,94 
 

17 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 
8KG (PROINFÂNCIA) Descrição:  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.    

03 R$1.034,98 R$3.104,94 

18 MIXER DE ALIMENTOS – MX (PROINFÂNCIA) item  
constante  no  Pregão    Eletrônico n° 78 – 2012 - 
RP) - Descrição:  Mixer de alimentos, linha 
doméstica, com capacidade de 1 litro.  Dimensões 
aproximadas e tolerância:   Altura: 430mm;  
Largura: 60mm; Profundidade: 650mm; 
Tolerância: +/- 10%. Características construtivas: 
Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.  Cabo 
(alça) ergonômico.  Lâmina de dupla ação, 
possibilitando cortar na vertical e na horizontal. 
Recipiente para trituração. Tampa e lâmina do 
triturador removíveis.  Base antirespingos.  Botão 
turbo. Motor de 400W.  Dimensionamento         e   
robustez       da    fiação,     plugue      e   
conectores elétricos compatíveis com a corrente 
de operação. Cordão  de  alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da  
voltagem.  Matérias primas, tratamentos e 
acabamentos: As  matérias  primas  utilizadas  na  
fabricação  do  produto  devem  atender às 
normas técnicas específicas para cada material. 

04 R$ 122,34 R$489,36 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
14 

Corpo do aparelho construído em polipropileno e 
borracha. Jarra para a polpa construída em 
acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º uso, 
atóxico. O produto e seus   componentes   devem   
ser   isentos   de   rebarbas,   arestas  cortantes ou 
elementos perfurantes.   

19 BALANÇA PLATAFORMA 150 KG BL2 
(PROINFÂNCIA) item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 – 2012 - RP) -  Descrição:  
Balança digital de plataforma, com coluna e piso 
móvel, fabricada e aferida de  acordo   com   o   
“Regulamento   Técnico   Metrológico   para  
Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - 
Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de  
1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: 
Largura: 43cm;   Comprimento: 61cm. Tolerância: 
+/- 10%.  Capacidade:  Capacidade de pesagem: 
150 kg.  Características construtivas e 
funcionais:  Com plataforma e piso móvel.  Coluna 
tubular longa; Divisão de 50g. Indicador: bateria 
de longa duração. Alto desligamento para 
proporcionar economia da bateria.  Botão 
liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos 
grandes.  Memória de tara e zero; sobra e falta. 
Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 e 220V. 
Com carregador + bateria e demais acessórios. 
Rodízios de movimentação.  Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO. 
Dimensionamento  da  fiação,  plugue  e  
conectores  elétricos  compatíveis  com  a   
corrente da peração.  Matérias primas, 
tratamentos e acabamentos:  As matérias primas 
utilizadas na fabricação do equipamento devem 
atender às normas técnicas específicas para cada 
material.  Todas  as  soldas  utilizadas  nos  
componentes  em  aço  inox  deverão  ser  de 
argônio e possuir superfície lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos  cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias.  Plataforma 
fabricada em aço carbono SAE 1020. Rodízios de 
movimentação em polipropileno injetado. Teclado 
em policarbonato. O equipamento e seus  
componentes  devem  ser  isentos  de  rebarbas,  
arestas   cortantes ou elementos perfurantes.   

03 R$789,00 R$2.367,00 

20 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS – 
AR3 (item  constante  no  Pregão  Eletrônico n° 78 
– 2012 - RP) - Descrição:  Refrigerador industrial 
vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 
1000 litros,  monofásico  110  V  ou  220  V  
(conforme  tensão  local),  compressor  de  1/2  hp,  
sistema      de   transmissão        térmica      
convectiva,      através     de    evaporadores         e 
condensadores  com  sistema  de  ar  forçado  
(sistema  frost-free),  dotado  de  8   prateleiras 
ajustáveis. Dimensões aproximadas: 
180x125x75cm (AxLxP).   Características 
construtivas:  Gabinete  tipo  monobloco  
revestido  interna  e  externamente  em  aço  inox,  
em  chapa 22 (0,80 mm). Isolamento  do  gabinete  
de  poliuretano  injetado,  com  espessura  mínima  
de  55  mm e densidade mínima de 36 kg/m3.  
Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material   
polimérico,      fixadas     de    modo       que    a    
base     do    equipamento         situe-se     a    
aproximadamente 150 mm do piso. Portas 
revestidas interna e externamente em aço inox, 
em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de 
poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 
mm e densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação 
hermética em todo o  perímetro  das  portas,  

03 R$ 3.900,00 R$11.700,00 
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constituída  de  gaxeta  magnética sanfonada.  
Puxadores, trincos e   dobradiças   em   aço   inox.   
Trincos com   travamento  automático.  Barreira  
térmica  em  todo  o  perímetro  dos  batentes  das  
portas  para  evitar  a  condensação,          
constituída       de     resistência       elétrica     de     
baixa      potência,   intercambiável. Sistema de 
controle de temperatura por meio de termostato 
regulável, dotado de  termômetro digital, com 
posicionamento frontal de fácil acesso.  Sistema   
de   refrigeração           por   transmissão   térmica   
convectiva,   dotado   de compressor hermético de 
1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme 
tensão    local), com sistema de ar forçado e 
degelo automático (sistema “frost-free”). Obs.: O 
compressor deve ser instalado na parte superior 
do equipamento. O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração  não poderá ser 
prejudicial à camada de ozônio, conforme 
protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 
267 de 2000. O  gás  refrigerante  deve  ainda  
possuir  preferencialmente,  baixo  índice  GWP 
(“Global  Warming  Potential”  –  Potencial  de  
Aquecimento  Global),  conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05. 8 prateleiras em grade de aço inox, perfil 
de seção circular com diâmetro de 1/4”.  Distância 
máxima de 25 mm entre arames.   As paredes 
internas do gabinete devem ser dotadas de 
dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste 
de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 
mm). Piso interno do gabinete revestido em aço 
inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve  ter  
formato  de  bandeja  com  rebaixo  para  o  
direcionamento  de  qualquer líquido  derramado  
no  interior  do  gabinete  para  o  dreno,  com  
vistas  ao  seu  escoamento.  Painel superior em 
aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento.  
Dimensionamento  da  fiação,  plugue  e  
conectores  elétricos  compatíveis  com  a  
corrente de operação. Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO.  
Conexões  de  fiação  com  bornes  dotados  de  
parafusos  para  compressão  dos  fios.  Todo o 
sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por 
meio de braçadeiras. Indicação   da   voltagem   no   
cordão   de   alimentação   (rabicho)   do   
aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. 
O equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC quando 
submetido a ambientes de até + 43ºC. Devem ser 
utilizados  componentes  (sistema  de  
refrigeração)  que  do  ponto  de  vista  de  
potência  consumida  permitam  a  otimização  no  
consumo  de  energia  durante a sua vida útil. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As 
matérias primas utilizadas na fabricação do 
equipamento devem atender às normas técnicas 
específicas para cada material.  Todas  as  soldas  
utilizadas  nos  componentes  em  aço  inox  
deverão  ser  de   argônio e possuir superfície lisa 
e homogênea, não devendo apresentar pontos  
cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  
Revestimento interno e externo do gabinete, do 
piso e das portas em aço inox  AISI 304, 
acabamento brilhante. Prateleiras em arame de 
aço inox AISI 304. Parafusos e porcas de aço inox. 
Painel   superior   para   proteção   do   sistema   
de   refrigeração   e   elétrico   do  equipamento 
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em aço inox AISI 304. Ponteiras das sapatas em 
poliamida 6.0. O  equipamento  e  seus  
componentes  devem  ser  isentos  de  rebarbas, 
arestas cortantes ou elementos perfurantes. No 
produto acabado, o filme plástico de proteção das 
chapas de aço inox deve poder  ser  facilmente  
removido  pelo  usuário,  sendo  imprescindível  
que  na  montagem do aparelho o filme seja 
previamente removido: de todas as suas partes 
internas; das dobras das portas; de qualquer 
outra parte junto a dobras; Sob qualquer elemento 
sobreposto.   

21 CAFETEIRA ELÉTRICA – CF - Descrição:  Tipo de 
cafeteira: elétrica; Capacidade (quantas xícaras 
prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml; Potência 
(W): 1000W; Voltagem: 110V, 220V; Dimensões 
aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 
cm; Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg.   

01 R$ 150,35 R$ 150,35 

22 FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS MI - (item 
constante no Pregão Eletrônico n° 78 – 2012 - RP)  
Descrição: Forno de microondas   Capacidade: 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do 
produto das dimensões internas da cavidade do 
equipamento. Características construtivas: 
Gabinete monobloco em aço galvanizado 
revestido interna e externamente com pintura 
eletrostática em pó, na cor branca.  Iluminação 
interna. Painel de controle digital com funções 
pré-programadas.  Timer.  Relógio.  Porta com 
visor central, dotada de puxador e/ou tecla de 
abertura.    Dispositivos e travas de segurança.  
Sapatas plásticas.   Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento  da  fiação,  plugue  e  
conectores  elétricos  compatíveis  com  a  
corrente de operação.  Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO. 
Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). 
Indicação da voltagem no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho.  Selo de certificação 
INMETRO.  Matérias-primas, tratamentos e 
acabamentos: As matérias primas utilizadas na 
fabricação do equipamento devem atender às 
normas técnicas específicas para cada material.  
Todas   as   partes   metálicas   deverão   estar   
isentas   de   rebarbas   e   arestas  cortantes.  
Todas   as   fixações   visíveis,   parafusos,   
arruelas   deverão   possuir   proteção adequada 
contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados 
em aço inox. As  dobradiças  e  vedações  da  
porta,  bem  como  partes  associadas  devem  ser   
construídas de modo a suportar desgastes em 
uso normal.   

06 R$ 328,48 R$ 1.970,88 

23 EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA 
COIFA – EX - Descrição:  Exaustor  Industrial  de  
40  cm  de  diâmetro,  produzido  em  aço,  com  
motor  de  potencia  em  1/5CV,  vazão  de  
3000m³/h,  RPM  1600  –  50/60Hz  e  chave  de  
reversão do motor.   

01 R$ 158,69 R$ 158,69 

24 PURIFICADOR DE ÁGUA – PR (PROINFÂNCIA) - 
(item constante no Pregão Eletrônico  n° 78 – 2012 
- RP)  Descrição:  Purificador/bebedouro             de      
água       refrigerado,        com       selos       
INMETRO,  comprobatórios de conformidade com 
a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento 
de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.  Atendimento: 
mínimo de 30 pessoas   Características gerais: 
Constituído de: Sistema  de  tratamento  através  
de  elementos  filtrantes  que  removem  os 
particulados da água e o cloro livre. Compressor 
interno com gás refrigerante conforme legislação 
vigente. Botão  de  acionamento  automático  do  

06 R$ 735,00 R$ 4.410,00 
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tipo  fluxo  contínuo,  com  regulagem para 
diferentes níveis de temperatura (natural, fresca 
ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou 
ajustável para recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo   
em   aço   inox   ou   aço   carbono   com   
tratamento   anticorrosivo   e  acabamento em 
pintura eletrostática a pó.  Painel frontal em 
plástico ABS de alta resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 
kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 
à 40º C.  Componentes para fixação e instalação:  
canopla; conexões cromadas; buchas de fixação 
S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para 
registro: flexível e mangueira. Produto de 
certificação   compulsória,   o   equipamento   
deve   possuir   selos INMETRO, comprobatórios 
de conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
“APROVADO”. O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração  não poderá ser prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280  de  
07/06/90,  Resolução  Conama  nº  13  de  1995,  
Decreto  Estadual  nº  41.269  de  10/03/97  e  
Resolução  Conama  nº  267  de  2000.  É  
desejável  e  preferencial  que  o  gás  refrigerante  
tenha  baixo  índice  GWP  ("Global Warming  
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), 
conforme o Protocolo de Kyoto de  1997 e Decreto 
Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção 
utilizar o gás  refrigerante "R600a". 
Dimensionamento  e   robustez       da    fiação,     
plugue      e   conectores         elétricos 
compatíveis        com      a   corrente      de    
operação,        estando      de     acordo      com     a  
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de 
julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de 
todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem 
ao novo  padrão de plugues e tomadas NBR 
14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação 
da voltagem no cordão de alimentação. 

25 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS – BT 2 
(PROINFÂNCIA) - (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 –  2012 - RP)   Descrição:  
Batedeira  planetária  industrial,  com capacidade  
para  20  litros,  fabricada  em  conformidade  com  
a  Norma Regulamentadora  do  Ministério  do  
Trabalho  e   Emprego, NR 12 – Segurança no 
Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: Altura: 764mm; 
Comprimento: 517mm; Largura: 374mm; 
Tolerância: +/- 15%  Características construtivas: 
Estrutura  ou  suporte  para  o  motor  em  aço,  
com  fino  acabamento  em  pintura  epóxi. Cuba 
em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais.  
Com três níveis de velocidade.  Sistema de troca 
de velocidade progressiva com polia variadora.  
Com  batedor  espiral,  batedor  raquete,  batedor  
globo  e  escorregador  para   ingredientes. 
Grade de segurança que desliga a máquina ao ser 
levantada. Protetor de recipiente que proporciona 
segurança operacional. Temporizador de 15 
minutos. Proteção e velocidade inicial “antiplash.  
Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1.  
Motor: ½ HP.  •   Dimensionamento             e    
robustez      da     fiação,     plugue      e   
conectores elétricos  compatíveis com a corrente 
de operação. Cordão  de  alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da  

01 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
18 

voltagem. Matérias-primas, tratamentos e 
acabamentos: As  matérias  primas  utilizadas  na  
fabricação  do  produto  devem  atender  às 
normas técnicas específicas para cada material. 
Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em 
epóxi.  Cuba em aço inox AISI 304.  O  
equipamento  e  seus  componentes  devem  ser  
isentos  de  rebarbas,  arestas cortantes ou 
elementos perfurantes.   

26 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS – BT 1 
(PROINFÂNCIA) - (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 –  2012 - RP) - Descrição:  
Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros,  fabricada  em  
conformidade  com  a  Norma  Regulamentadora  
do  Ministério  do  Trabalho   e   Emprego,   NR   12   
–   Segurança   no   Trabalho   em   Máquinas   e   
Equipamentos.  Dimensões e tolerância:  Largura: 
240mm;  Profundidade: 350mm;  Altura: 420mm;  
Tolerância: +/- 15%; Características construtivas: 
Estrutura  ou  suporte  para  o  motor  em  aço,  
com  fino  acabamento  em  pintura  epóxi.  Cuba 
em aço inox.  Cabeçote   basculante   com   trave   
para   facilitar   a   remoção   da   cuba   para  
higienização.  Sistema de engrenagens 
helicoidais.  Com quatro níveis de velocidade.  
Movimento planetário. Sistema de troca de 
velocidade progressiva com polia variadora.  Com 
batedor para massas leves, massas pesadas e 
batedor globo.  Chave liga/desliga e chave 
seletora de velocidade.  Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos:  1 tacho 
em aço inox, com capacidade para 5 litros;  1 
batedor para massas leves;   1 batedor plano para 
massas pesadas;  1 batedor globo para claras, etc.  
Frequência: 50/60hz.  Potência: 500wats.  
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).  Matérias-
primas, tratamentos e acabamentos:  As 
matérias  primas  utilizadas  na  fabricação  do  
produto  devem  atender  às  normas técnicas 
específicas para cada material.  Corpo em chapa 
de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em 
aço inox AISI 304. O  equipamento  e  seus  
componentes  devem  ser  isentos  de  rebarbas,  
arestas  cortantes ou elementos perfurantes.   

02 R$ 1.695,00 R$ 3.390,00 

27 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP 
(PROINFÂNCIA) - item constante no Pregão 
Eletrônico n°  78 – 2012 - RP)  Descrição:  
Espremedor/extrator de frutas cítricas, 
industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e 
tolerância:  Altura: 390mm; Largura: 360mm  
Diâmetro: 205mm; Tolerância: +/- 10%;  Produção 
média: 15 unid. minuto (aproximada)  
Características construtivas:   Gabinete, câmara 
de sucos e tampa fabricados em aço inox.  Copo e 
peneira em aço inox.  Jogo de carambola 
composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 
Castanha  grande (para laranja).  Motor: 1/4 HP 
(mais potente que os motores convencionais de 
1/5 e 1/6 HP).  Rotação: 1740 Rpm.  Frequência: 
50/60 Hz.  Tensão: 127/220v (Bivolt).  
Dimensionamento e  robustez      da    fiação,     
plugue      e    conectores        elétricos   
compatíveis com a corrente de operação.  
Cordão  de  alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da  voltagem.    
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:  As  
matérias  primas  utilizadas  na  fabricação  do  
produto  devem  atender  às  normas técnicas 
específicas para cada material.  Câmara de sucos, 
tampa e gabinete em aço inox AISI 304.  Aro de 

02 R$ 538,68 R$ 1.077,36 
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câmara de líquido, copo e peneira em aço inox 
AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em 
poliestireno. O  equipamento  e  seus  
componentes  devem  ser  isentos  de  rebarbas,  
arestas  cortantes ou elementos perfurantes.   

28 BALANÇA DIGITAL 15KG – BL 1 (PROINFANCIA) - 
(BL1)  (item  constante  no  Pregão Eletrônico n° 
78 – 2012 – RP) Descrição:  Balança  eletrônica  
digital com  prato  em  aço  inoxidável  com  
capacidade  de  15  kg, fabricada e aferida de 
acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico 
para  Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22  de 
dezembro de 1994.  Classificação metrológica: 
“Tipo III”.  Dimensões:  Dimensões mínimas do 
prato: 240 x 325 mm;  Peso mínimo do 
equipamento: 3,100 kg;  Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g.  Características construtivas 
e funcionais:  Gabinete em ABS.  Display de LCD 
de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e 
funções. Pés reguláveis.  Nível de bolha.  
Desligamento automático. Temperatura  de  
operação  de  -10ºC  a  +40ºC  ou  com  redução  
dessa  faixa  de temperatura. Umidade relativa 
suportada: 10% a 90%, sem condensação.  Tensão 
elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática 
de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e 
cordão de alimentação com cerificação INMETRO.  
Dimensionamento  da  fiação,  plugue  e  
conectores  elétricos  compatíveis  com  a   
corrente de operação.  Matérias primas, 
tratamentos e acabamentos:  Base em aço 
galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível 
em aço inoxidável AISI 430, com cantos 
arredondados e bordas dotadas de ressalto para 
retenção de pequenas quantidades de líquidos; 
Suportes do prato em alumínio injetado;  Gabinete 
construído em ABS injetado.   

02 R$ 647,60 R$ 1.295,20 

TOTAL R$ 126.328,30 

2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
O preço máximo da presente licitação é R$ 126.328,30 (cento e vinte e seis mil 
trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) divididos em 28 (vinte e seis) lotes, 
conforme Anexos deste Edital. 
 
 3 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                               
12.365.0019.1.086 – Construção de Centros de Educação Infantil  
4.4.90.52.00 – 1162 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 3162 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 1165 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 3165 – Equipamentos e Material Permanente 
 
4 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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a) O Licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.  
 
b) Este procedimento licitatório atende ao que determina o art. 48, I, da Lei 
Complementar Federal 123, alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014. 
 
c) Esta licitação é  exclusiva para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
d) Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste 
edital; e seus anexos. 
 
e) As empresas, quando de seu credenciamento, devem selecionar opção indicando 
sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram na 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possam 
exercer o direito de preferência, bem como de participação na forma da LC 123/2006 e 
LC 147/2014. 
 

e.1) os Licitantes deverão efetuar seu credenciamento junto ao órgão provedor, 
Banco do Brasil através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 
preferencialmente, 3 (três) dias úteis antes da data de realização deste Pregão; 

 
e.2) o credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 
integral do credenciado e na presunção de sua capacidade operacional para 
realizar as transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

 
e.3) poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas que atuem no ramo 
pertinente ao objeto da presente licitação, e que atendam todas as exigências deste 
edital e, 

 
e.4) não será admitida a participação de empresas ou pessoas reunidas em 
consórcio. 

 
f) ESTARÁ IMPEDIDO DE PARTICIPAR O LICITANTE QUE: 
 

f.1) estiver sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; 
 
f.2) estiver incurso em sanções aplicadas por esta administração; 

f.3) tenha sido punido ou declarado inidôneo por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, em qualquer esfera; e 

f.4) possuir em seu contrato social finalidade ou objetivo incompatível com o objeto 
deste Pregão; 

 
5 – DA REMESSA ELETRÔNICA DAS PROPOSTAS 
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a) No período mencionado no portal www.licitacoes-e.com.br, cada Licitante 
credenciado enviará por meio eletrônico sua proposta. 
 
b) O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas 
e subsequentes lances, se for o caso. 
 
c) A proposta de preços deverá consignar expressamente o “valor do total do lote” 
estando incluídos todos os tributos, encargos sociais, insumos e demais despesas 
necessárias à execução do objeto desta Licitação. 
 
d) Não serão consideradas propostas com oferta de vantagem não prevista neste 
edital, sendo que valores superiores ao máximo permitido ou inexequíveis serão desde 
logo desclassificadas, antes mesmo da fase de lances. 
 
e) As propostas devem atender integralmente aos Anexos deste Edital. 
 
f) O preço deverá ser expresso em Real (R$), com 02(duas) casas decimais. 
(exemplo: R$ 1,00). 
 
g) Caso as propostas apresentadas por MICROEMPRESAS e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço 
(após o encerramento dos lances), será assegurada preferência de contratação, 
respeitado o seguinte: 

 
 

g.1) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto desta licitação; 
 
g.2) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta Condição, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
 
g.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta 
Condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
g.4) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;  
 
g.5)O disposto nesta Condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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h) Exaurida a fase de disputa, não serão aceitos pedidos de retirada de propostas, as 
quais serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais, sujeitando-se ao 
julgamento até o final do certame, observado o disposto no parágrafo 6º, artigo 43 da 
Lei nº 8.666/93; 
 
i) Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o Licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta do lance 
subseqüente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, se for o 
caso, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta e/ou lance que atenda ao edital; 
 
j) Em sendo considerado habilitado o Licitante de menor lance na fase de habilitação, 
será este declarado vencedor via sistema eletrônico, “pela pregoeira oficial”. 

 
 
6 – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
a) No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão 
pública, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais devem estar em 
perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas nos Anexos deste 
Edital, sob pena de desclassificação. 
 
b) Cabe aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em 
razão de desconexão. 
 
c) Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de 
serem excluídos do certame pelo Pregoeiro. 
 
d) Será considerada aceitável a proposta que: 
 

d.1) atenda a todos os termos deste edital; 
 
d.2) contenha preço compatível com os praticados no mercado, com os custos 
estimados para a execução do CONTRATO e com as disponibilidades orçamentárias 
da Prefeitura Municipal deste Município, e: 
 
d.3 – constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis), ou superiores ao valor 
máximo do certame, o Pregoeiro excluirá o Licitante proponente da etapa de lances. 
 

e) Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente 
por meio do provedor eletrônico. 
 
f) Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, 
oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no 
sistema. 
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g) Não serão aceitos, ainda, dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance 
recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor. 

 
h) Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo 
vedada à identificação do detentor do lance. 
i) A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances pelo Pregoeiro, tempo este fixado em 02 (dois) minutos.  

 
j) O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente 
ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço menor e 
assim decidir sobre sua aceitação. 
 
k) Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo 
superior a 20(vinte) minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente 
após comunicação expressa aos participantes. 
 
l) Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e o sistema 
permanecerem acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à 
retomada do certame pela Pregoeira os atos até então praticados serão considerados 
válidos. 
m) A Pregoeira poderá suspender cancelar, ou reabrir a sessão pública a qualquer 
momento. 
 
n) O sistema anunciará automaticamente o Licitante de menor lance imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após 
negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
o) O Licitante detentor do menor lance deverá encaminhar, aos cuidados do 
Pregoeiro IMEDIATAMENTE, (com exceção da regularidade fiscal, diante do art. 
42 da lei complementar 123/06), via e-mail: licitacoes@tamandare.pr.gov.br: 

 
o.1) prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da lei; 
 
o.2) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; (INSS e FGTS). ou outra equivalente  na 
forma da lei; 
 
o.3) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, conforme Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011, 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. ou outra equivalente  na forma da lei; 
 

mailto:licitacoes@tamandare.pr.gov.br
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o.4) proposta de preço, em conformidade com o edital. 
 
p) E, posteriormente, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas entregar, 
cópias autenticadas ou originais dos documentos referente à habilitação e 
proposta de preço. Sob pena de ser inabilitado. 
 
Observação: os licitantes das demais colocações (1º, 2º etc.), poderão ser convocados 
a qualquer momento para apresentação da proposta de preços, e documentação de 
habilitação, para tanto deverão comprovar estar habilitados na data da disputa. 
 
q) Os Licitantes poderão interpor recursos, mediante manifestação prévia durante a 
sessão pública, bem como apresentar memoriais e contrarrazões, exclusivamente no 
âmbito do sistema eletrônico, em formulários próprios, sob pena de preclusão. 
 
r) Após o julgamento dos recursos e das contrarrazões, será adjudicado o objeto do 
certame ao Licitante declarado vencedor, estando o resultado final da Licitação sujeito à 
homologação pela autoridade superior competente. 

 
s) A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata que será divulgada 
no sistema eletrônico, sem prejuízo dos demais meios de publicidade existentes. 
 
 
7 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO. 
 
O envelope contendo os documentos de habilitação e a proposta de preço (s) deverá 
conter: 
 
 
7.1 - DA HABILITAÇÃO 
 
7.1.1) Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ação, acompanhados 
de documentação de eleição de seus administradores e a comprovação da publicação 
pela imprensa da ata arquivada. 

 
b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que poderá ser cópia autenticada 
extraídos do livro diário, ou do jornal, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
 
c) A empresa deverá apresentar um capital registrado integralizado 10% total do(s) 
lote(s) arrematado(s), ou patrimônio líquido correspondente, considerando o valor 
estimado do lote. (art. 31 da Lei de Licitações e Contratos). 
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d) Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC) com os resultados superiores a 01 (um), sendo inabilitado o licitante que 
apresentar índices em desconformidade com o seguinte Modelo Quadro, o qual deverá 
constar abaixo, o nome da empresa, assinatura do representante legal e assinatura do 
contador da empresa: 
 
 

Descrição Fórmula Resultado 

Liquidez Geral LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Solvência  Geral SG = 
                             Ativo Total_________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo 

 

Liquidez 
Corrente 

LC = 
         Ativo Circulante          ___  

Passivo Circulante  

 
e) Certidão da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, da sede da pessoa jurídica, 
indicando o número de distribuidores de falência ou recuperação judicial com prazo, não 
superior a 90 (noventa) dias da apresentação da mesma à Comissão. 
 
f) Certidão(s) negativa(s) de pedido(s) de falência ou recuperação judicial expedida(s) 
pelo(s) Distribuidor (es) da sede da pessoa jurídica, no caso de haver mais de um, 
deverá apresentar de todos. 

 
g) As microempresas ou empresas de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, 
que utilizam – se de contabilidade simplificada e que não disponha de Balanço 
Patrimonial, não estão obrigadas na apresentação dos documentos exigidos no item 
“d”, quais sejam balanço e índices de situação financeira, desde que apresentem, 
obrigatoriamente, documento de opção. 
 
 
7.1.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
Prova de Regularidade com as Fazendas: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
b) Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos 
a tributos federais e dívida ativa da União; 
 
c) Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão 
negativa de dívida ativa de tributos estadual emitida pela respectiva Secretaria de 
Estado da Fazenda do Estado da seda da empresa; 
 
d) Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva 
Secretaria de Fazenda da seda da empresa; 
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OBS: No caso em que a certidão negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a 
certidão negativa de dívida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser 
apresentado; 
 
e) Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação 
regular perante o fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011); 
 
OBS: No caso da proponente pretender executar o contrato através de filial, deverá ser 
apresentado todo o documento acima, tanto da matriz quanto da filial. 
 
No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 43 § 
1.º, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a pregoeira, 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que a pregoeira solicitar através do Chat mensagem, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
7.1.3 DAS DECLARAÇÕES: 
 
a) Declaração da licitante de que cumpre o disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, conforme modelo em anexo; 
 
b) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
conforme modelo em anexo; 
 
c) Declaração de que aceita todas as condições do edital. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
8 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
a) Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o 
fornecimento anterior com características técnicas, quantidades, de natureza 
compatível ao objeto deste certame licitatório; 
 
b) Apresentação da ficha técnica descritiva com no mínimo todas as especificações do 
objeto da licitação em conformidade com as especificações técnicas deste termo, a qual 
será submetida a avaliação da Secretaria interessada, com fim de confirmar o 
atendimento as descrições dos produtos; 
 
c) Apresentar declaração de comprometimento que se tratando de produto importado, 
deverá constar na embalagem CNPJ do importador e manual em português, e ainda 
Apresentação de declaração que a licitante se responsabiliza a entregar os objetos 
licitados dentro das normas divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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(ABNT), no que couber, e em conformidade com as edições mais recentes e das 
demais condições e exigências contidas neste termo, edital e contrato. 
 
d) A licitante responderá pela veracidade de todas as informações que prestar, sob 
pena de crime de falsidade material (art. 297 e 298 do Código Penal) ou ideológica (art. 
299 do Código Penal) ou ainda, de ser desclassificada, ou ver anulada a adjudicação, 
ou rescindido o seu contrato; 
09 – DAS DEMAIS INFORMAÇÕES: 

a) Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por funcionário da unidade que realiza a 
licitação, por publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou ainda, por cópia acompanhada 
da respectiva via original, para conferência no ato da entrega. 

b) Deverá apresentar procuração em conformidade com o Anexo II deste Edital ou outro 
documento hábil, em se tratando de procuração por instrumento público. 

c) Quando a empresa for representada por diretor, sócio ou gerente, a capacidade de 
representação será verificada em face do próprio contrato ou estatuto social. 

d) As certidões que não consignarem de forma expressa o prazo de validade, este ficará 
fixado em 90 (noventa) dias, para fins da presente licitação. 

e) Preferencialmente os documentos deverão ser apresentados na ordem em que se 
encontram no Edital e devidamente numerados. 

 

10 – CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) A fornecer os equipamentos sem nenhuma irregularidade, como, por exemplo, não 
conter as especificações técnicas exigidas, não corresponder a marca apresentada na 
proposta, ou ainda, com defeitos de fabricação; 

b) A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no todo 
ou em parte, o mobiliário, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega ou transporte do mesmo. 

c) A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Prefeitura, do mobiliário ou equipamento que porventura apresentar 
vícios ou defeitos em virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou 
de qualidade inferior e em desacordo com as especificações técnicas; 

d) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto deste certame (§ 1º do art. 71 da Lei 
8666/93). 
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e) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega e 
montagem do mobiliário. 

 

f)  Os produtos deverão ter garantia de fábrica, de no mínimo de 12 (doze) meses; 
 

g) Deverá ser apresentada assistência técnica, de acordo com as recomendações do 
fabricante consertando ou substituindo, conforme o caso, as peças que apresentarem 
eventuais defeitos; 
 

h) Os produtos fornecidos deverão estar garantidos contra qualquer defeito de 
fabricação, nas condições do respectivo fabricante, devendo a licitante vencedora 
substituir, por sua conta e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, caso os produtos 
sejam considerados inadequados às especificações, ou que tenha sofrido danos ou 
avarias no transporte ou descarga, que comprometam o seu uso regular; 

 

i) No caso de substituição do produto, o substituto terá o mesmo prazo de garantia 
originalmente dado ao produto substituído, a contar da data em que ocorrer a 
respectiva substituição; 

 
 

11 – DA ENTREGA:  

a) O prazo de entrega da presente licitação será de 15 (quinze) dias corridos, após o 
encaminhamento do empenho, excedendo este prazo será aplicado às sanções 
previstas na lei de licitação, já o de execução e vigência contratual será de 90 (noventa) 
dias; 

b) Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado, situado na Rua Ari de Lara Vaz, 
138 – Planta Mozacal – Almirante Tamandaré/PR., até o limite máximo de 15(quinze) 
dias corridos, após o recebimento via fax ou e-mail da ordem de entrega, excedendo 
este prazo serão aplicadas as sanções previstas na Lei de Licitações e Contratos – Lei 
8.666/93; 

c) Os equipamentos recusados serão devolvidos e deverão ser substituídos no prazo 
máximo de 10(dez) dias corridos, contados da notificação, sem ônus para a 
Administração. 

d) O recebimento do objeto desta licitação ocorrerá na prefeitura municipal, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante contratada, sem ônus para esta prefeitura. 

e) Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma única, conforme 
solicitação da Secretaria responsável.  

f) Será verificada a equivalência do objeto licitado, com as especificações contidas no 
edital e seus anexos; 
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g) Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições, estes serão 
relacionados, e entregues a licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis a fim 
de sanar os problemas. 

h) A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93); 

i) A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 

j) A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 

k) A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 
pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 

l) Esta prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 

m) Em caso de devolução por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à empresa contratada. 

 
12 - DO PAGAMENTO  
 
a) O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços. 
 
b) Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
 

b.1) fatura discriminada, dos serviços entregues descritos detalhadamente, e 
devidamente atestados pelo(a) Secretaria Solicitante; 
 
b.2) certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
b.3) certidão negativa de débitos perante a Caixa Econômica Federal (FGTS), 
referente ao mês imediatamente anterior; 
 

c) Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, 
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
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for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das 
obrigações assumidas. 
 
d) Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93. 
 
13 – FISCALIZAÇÃO 
 
a) O acompanhamento e fiscalização ficará a cargo de servidor indicado pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste termo de referência, 
do edital e do contrato; 
 
b) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, fiscalizara obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observados às especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o 
direito de rejeitar o fornecimento dos produtos que, não forem considerados 
satisfatórios e determinar a licitante a substituição de produtos ou correção de 
irregularidades. 
 
c) A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).  
 
 
14 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
     O Licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a 
proposta, desistir do lance ofertado, fraudar de qualquer forma o procedimento desta 
Licitação, ou o vencedor que não cumprir as exigências estipuladas neste edital para 
assinatura do CONTRATO e/ou se recusar a assiná-lo terá suspenso o direito de licitar 
para este município, pelo prazo de até 2 (dois) anos, mediante procedimento 
administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
15 - CONSTITUEM CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA A CONTRATAÇÃO 
 
a) A adjudicação e homologação deste certame; 
 
b) A Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, convocará o vencedor do certame 
por carta, fax, e-mail ou telegrama, para: 
 

b.1) em até 3 (três) dias úteis, assinar o CONTRATO, cuja minuta encontra-se 
no ANEXO deste edital, sob pena de decair do direito à contratação e incorrer nas 
penalidades previstas neste edital; 
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c) O Licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, mantidas as mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado financeiramente, do Contrato. 
 
 
16- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
a) Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

b) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade, devendo protocolar o pedido até 05(cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura do processo, a Administração julgara e respondera à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis (art. 41§ 1o); 

c) A petição deverá ser encaminhada por escrito, mencionando o número deste 
Pregão e endereçada ao Município de Almirante Tamandaré, aos cuidados da 
“Pregoeira Oficial”.  

d) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. (art. 41§ 3o); 

e) É facultada a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da Licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 
 
f) Alterar as condições deste Edital e reabrir prazo para apresentação de propostas, 
quando a alteração afetar a formulação da proposta, ou ainda, revogar ou anular a 
presente Licitação, nos termos da Lei. 
 
g) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida. 
 
h) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente deste Município. 
 
i) Os prazos, datas e vencimentos previstos neste Edital, na ocorrência de caso fortuito 
ou de força maior, serão suspensos, reabrindo-se a contagem a partir do primeiro dia 
útil imediatamente subsequente à sua normalização. 
 
j) A detecção, pelo Contratante, durante a vigência do Contrato de vícios de qualidade 
nos materiais adquiridos, importará na aplicação dos dispositivos da Lei Federal n.º 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
k) Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
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ITEM ANEXO (S) DESCRIÇÃO 

01 Anexo I Termo de Referência/Especificação Técnica 

02 Anexo II Modelo de Procuração 

03 Anexo III Modelo de Declaração de não Utilização do Trabalho Infantil 

04 Anexo IV Modelo de Declaração de idoneidade 

05 
Anexo V Modelo De Declaração Enquadramento De Microempresa Ou 

Empresa De Pequeno Porte 

06 Anexo VI Minuta de Contrato 

 
l) Fica eleito o Foro Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região 
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, para solucionar eventuais litígios, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

Almirante Tamandaré, 15 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

Xenia Mara de Paula Sebotaio 
Pregoeira Oficial 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2016 
 

ANEXO I 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
TERMO DE REFERÊNCIA  

1 - OBJETO: 

1.1 Realizar a compra de mobiliário e equipamentos para os CMEI’s: Ipê, Central e 

Apucarana e Tanguá. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

2.1 A necessidade de realizar novo processo licitatório para contratação é de 

suma importância, uma vez que os lotes 24, 31,32 e 34 referem-se a itens 

fracassados do PE 19/2015; lotes 01, 10, 13, 19,21 correspondem a itens 

fracassado ou deserto do PE 64/2014 e lotes 02, 04, 06, 10 e 11 a itens 

fracassado ou deserto do PE 82/2015 e lotes 03 e 05 referem-se a itens de 

contrato rescindido do PE 64/2014, conforme documentação em anexo dos 

pregões acima listados. Abaixo, segue tabela explicativa dos lotes que deram 

fracassado ou deserto no antigo processo e dos lotes com contrato 

rescindido, com sua atualização para a nova licitação. 

ITEM NOVA 
LICITAÇÃO 

ITEM 
LICITAÇÃO 
ANTERIOR 

 
         DESCRIÇÃO 

EDITAL 
ANTERIOR 

SITUAÇÃO 
ANTERIOR 

09 03 MESA DE REUNIÃO – M7 (PROINFÂNCIA) 64/2014 CONTRATO 
RESCINDIDO 
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10 05 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7 
(PROINFÂNCIA) 

64/2014 CONTRATO 
RESCINDIDO 

11 1 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM 
POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA) 

64/2014 DESERTO 

12 13 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL 
(PROINFÂNCIA) 

64/2014 DESERTO 

 
13 

 
10 

ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA 
ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO – 
ES (PROINFÂNCIA) 

 
64/2014 

 
DESERTO 

14 34 APARELHO DE DVD – DVD 19/2015 FRACASSADO 

15 11 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
18000 BTUS – AR2 

82/2015 FRACASSADO 

16 6 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
12000 BTUS – AR3 

82/2015 FRACASSADO 

 
17 

 
21 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 
DE 8KG – MQ (PROINFÂNCIA) 

 
64/2014 

 
FRACASSADO 

18 19 MIXER DE ALIMENTOS – MX (PROINFÂNCIA) 64/2014 FRACASSADO 

18 31 MIXER DE ALIMENTOS – MX 19/2015 FRACASSADO 

19 2 BALANÇA PLATAFORMA 150KG – BL2 82/2015 FRACASSADO 

20 4 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 
PORTAS – RF1 

82/2015 FRACASSADO 

21 32 CAFETEIRA ELÉTRICA – CF 19/2015 FRACASSADO 

22 10 FORNO DE MICROONDAS 30L – MI 82/2015 DESERTO 

23 24 EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA 
COIFA – EX 

19/2015 FRACASSADO 

 

Os termos de referência a que se referem a todos os itens listados para o processo 

licitatório em questão estão anexados neste documento. Os mesmos são de 

extrema relevância para o funcionamento e atendimento adequado das 

crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil já citados 

anteriormente. 

3 - VALOR: 

3.1 O VALOR MÁXIMO ESTIMADO É DE R$ 126.328,30 (CENTO E VINTE E SEIS MIL 

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME TERMO 

DE COMPROMISSO ENVIADO PELO FNDE (EM ANEXO). 

 

4 - ABRANGÊNCIA:  

4.1 Garantir os equipamentos dos Centros Municipais de Educação infantil em 

construção com o mobiliário adequado, indispensável e necessário para o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

 

5 - DETALHAMENTOS DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE 

PREÇOS. 
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5.1 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mediante termo de compromisso 

enviado pelo FNDE deve atender aos quantitativos do objeto especificado neste termo. 

O valor total da contratação é de R$ 126.328,30 (CENTO E VINTE E SEIS MIL 

TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) 

 (ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO): 

 

ITEM Descrição do item Quantidade VALOR 
UNITÁRIO 

Valor 
total 

01 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA 

REPOUSO (4 UNIDADES) (PROINFÂNCIA): 

colchonete de lâmina de espuma flexível de 

poliuretano para uso infantil, certificado pelo 

INMETRO e em conformidade com a norma 

ABNT NBR 13579-1. Dimensões: 

comprimento 185cm, largura 65cm, 

Espessura 05cm.Revestimento em material 

têxtil plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, 

na cor AZUL REAL, impermeável, com 

acabamento em costura simples e 

acabamento em cadarço impermeável; 

espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. 

Norma ABNT NBR 8537. 

36 R$ 561,00 R$20.196,00 

02 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE 
CRIANÇAS – C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira  
alta  de  alimentação  infantil  dobrável,  em  
conformidade  com  a  ABNT  NBR  15991-
1:2011  Cadeiras  altas  para  crianças  –  
Parte  1:  Requisitos  de  segurança, e ABNT 
NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para 
crianças. – Parte 2: Métodos de ensaio.  
Dimensões: Proteção lateral: mínimo  de  140  
mm,  medidos  do  topo  da  proteção  lateral  
à  superfície do assento (medições realizadas 
conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-
2)Altura do encosto: mínima de 250 mm, 
medidos na posição vertical (medições  
realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 
15991-2).Borda frontal do assento: raio 
mínimo de 5 mm.  Obs.: Nos casos em que o 
encosto da cadeira possua ângulo menor  
que  60º em relação à horizontal (medição 
realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 
15991-2),  comprimento  mínimo  do  encosto  
deve  ser  de  400  mm  (medição  realizada  
conforme  item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). 
Características: Cadeira dobrável, com 
estrutura tubular de seção circular em aço 
carbono;  Assento e encosto acolchoados 
com espuma revestida de lona vinílica 
laminada  com tecido; Braços ou dispositivo 
para proteção lateral; Bandeja   em   (PP)   
polipropileno   injetado,   na   cor   BRANCA,   
removível   ou  articulada; Apoio para os pés 
em (PP) polipropileno injetado, removível ou 
articulado; Sapatas antiderrapantes. A  
cadeira  pode  alternativamente  ser  dotada  

18 R$132,00 R$2.376,00 
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de  dois   rodízios, desde que estes possuam 
freios; Cinto tipo suspensório; Pintura  dos  
elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, 
brilhante,  polimerizada em estufa, espessura 
mínima   de  40 micrometros na cor CINZA.  
RECOMENDAÇÕES: Os materiais e  
superfícies  das  partes  acessíveis  devem  
atender  aos  requisitos da ABNT NBR 300-3; 
Bordas      expostas      e   partes     salientes      
devem      ser    arredondadas       ou   
chanfradas e isentas de rebarbas e arestas 
vivas, conforme ABNT NBR 300-1;Nas partes 
metálicas  deve  ser  aplicado  tratamento  
antiferruginoso  que  assegure  resistência  à  
corrosão  em  câmara  de  névoa  salina  de  
no mínimo 300 horas; 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; Todas as 
extremidades de perfis tubulares devem ser 
tamponadas.     Manual de Instruções:  Todo 
produto  deve  vir  acompanhado  do  
MANUAL  DE  INSTRUÇÔES, em português, 
contendo: Orientação sobre forma de uso 
correto; Procedimentos de segurança;  
Regulagem, manutenção e limpeza; 
Procedimentos pra acionamento da garantia 
e/ou assistência técnica; Relação de oficinas 
de assistência técnica autorizada; Certificado  
de  garantia  preenchido  contendo:  data  de  
emissão  e  o  número  da Nota Fiscal; O 
manual deve ainda trazer os seguintes 
dizeres: “ATENÇÃO:  GUARDAR AS 
INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.”                                                                          

03 POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA – PO  
(PROINFÂNCIA) Descrição: Poltrona  
individual  estofada,  revestida  em  couro  
sintético,  dotada  de  apóia-braços. 
Características de estabilidade,   resistência   
e   durabilidade,   conforme NBR15164:2004 / 
Móveis estofados - Sofás. Dimensões:  
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 
20mm; Largura útil do assento: 470 +/- 
20mm; Altura (h) da superfície do assento: 
420 +/- 10mm ;Extensão vertical (h) do 
encosto: mínimo de 500mm; Largura útil do 
encosto: 470 +/- 20mm; Inclinação da 
superfície do assento (em relação à 
horizontal): entre -2º a -7º; Ângulo do encosto 
(em relação ao plano do assento): 100º +/-
10º; Altura do apoio de braços (em relação ao 
assento): 220 +/-20mm.Largura mínima do 
apoio de braços: 80mm   Características: 
Estrutura  confeccionada  em  perfis  
tubulares  metálicos  de  aço  carbono,  com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 1”, 
e espessura de parede mínima de  1,5mm; 
Partes metálicas unidas por meio de solda;  
Pés  metálicos  aparentes  e  cromados,  com  
ponteiras  ajustáveis  metálicas  e  partes em 
contato com o piso em polipropileno; Pintura  
dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  
híbrida  Epóxi  /  Poliéster, eletrostática, 
brilhante,   polimerizada   em   estufa, 
espessura   mínima de 40  micrometros na 
cor CINZA;  Cintas elásticas internas para 
sustentação do assento e do encosto;  
Laterais  (braços),  base  (suporte  do  

12 R$417,00 R$5.004,00 
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assento)  e  fundo  (suporte  do  encosto)   
montados   na   configuração   de   prisma   
retangular,   onde   se   encaixam as 
almofadas de assento e encosto; Cada um 
destes elementos deve possuir espessura 
mínima de 100mm, sendo    inteiramente  
revestido  em  couro  sintético,  recebendo  
camadas  internas  de espuma laminada 
(espessura mínima de 10mm) nos pontos de 
contato com o  usuário,  de  modo  que  toda  
a  superfície  do  móvel,  exceto  a  inferior,  
seja almofadada; Superfície inferior da base, 
revestida de tecido não tecido (TNT) de 
gramatura  mínima  de  70g/m²,  fixado  por  
meio  de  botões  de  pressão  espaçados  a  
cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, 
que permitam sua remoção para inspeção e 
limpeza; Almofada removível do assento 
confeccionada em espuma de densidade D-
26, com mínimo de 140 mm de espessura, 
com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas  
“velcro”,  inteiramente  encapada  com couro  
sintético,  dotada  de  uma  sub-camada de 
TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no 
verso para remoção da  capa; Almofada 
removível do encosto confeccionada em 
espuma de densidade D-23 com  mínimo  de  
100mm  de  espessura,  com inclinação  de 
100°  em  relação  ao assento,  fixada  por  
meio  de  fitas  “velcro”,  inteiramente  
encapada  com  couro sintético, dotada de 
uma subcamada de TNT sob a superfície. 
Fecho em “zíper” no verso para remoção da 
capa; Couro sintético para os     
revestimentos, texturizado, atóxico, laminado 
internamente com  tecido  de  poliéster,  com  
gramatura  acima  de  500g/m²  e  espessura 
mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor 
PRETA.   

04 CONJUNTO DE COLCHONETE PARA 

TROCADOR (3 UNIDADES) – CO2 

(PROINFÂNCIA) Descrição: Colchonete para 

trocador de espuma flexível de poliuretano. 

Dimensões: Comprimento: 100cm; Largura: 

60cm; Espessura: 05cm;Tolerâncias  do  

produto  acabado  com  base  nas  

dimensões  declaradas  na  etiqueta,  de  

+ou-  1,5cm  para  largura  e  comprimento  e  

-0,5cm/+1,5cm  para  a altura. Características: 

Revestimento em material têxtil plastificado, 

“atóxico”, ref. “CORINO”, na cor AZUL REAL, 

impermeável, com acabamento em costura 

simples e acabamento em cadarço 

impermeável; Espuma com densidade 

nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 

8537.RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é 

indispensável atender às especificações 

técnicas específicas para cada material.   

6 R$285,00 R$1.710,00 

05 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 – CJC – 
01 (PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa 
quadrada com quatro cadeiras para crianças 
de 1 a 4 anos.  Mesa-Descrição: Mesa para 

48 R$335,00 R$16.080,00 
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altura do aluno compreendida entre 0,93m a 
1,16m, com tampo em MDP ou MDF,  
revestido  na  fase  superior  em  laminado  
melamínico  e  na  face inferior laminado 
melamínico de baixa pressão. Estrutura 
tubular de aço.  Dimensões: Altura da mesa: 
46 cm; Tampo da mesa quadrada para 04 
lugares: 80 cm x 80 cm; Características: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
25 mm, revestido na face superior  em  
laminado  melamínico  de  alta  pressão,  
0,8mm  de  espessura,  acabamento 
texturizado, na  cor     CINZA, cantos 
arredondados (conforme projeto).  
Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor 
BRANCA. Topos encabeçados com fita de 
bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 
"primer",acabamento  texturizado,  na  cor  
LARANJA,  colada  com  adesivo  "Hot 
Melting".Estrutura da mesa compostas de: 
pés confeccionados em tubo de aço 
carbono,laminado a frio, com costura, 
secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em 
chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço 
carbono, laminado a frio, com costura, 
secção  retangular  de  20  x  40  mm,  em  
chapa  16  (1,5  mm);  anel  central  
confeccionado  com  segmento  de  tubo  de  
aço  carbono,  laminado  a  frio,  com 
costura,  secção  circular  de  Ø  =  76,2mm  
(3"), com  espessura  de  3mm  e  
h=40mm;Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas  na cor LARANJA, fixadas à 
estrutura através de encaixe. Dimensões, 
design e acabamento conforme projeto;  
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  
em  pó  híbrida  Epóxi  /  Poliéster 
eletrostática, brilhante,   polimerizada   em   
estufa,   espessura   mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 
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,  
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. Cadeiras-
Descrição: Cadeira com assento e encosto 
revestido em polipropileno copolímero 
virgem e sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na  cor   
LARANJA  e  estrutura  em  tubo  de  aço  
carbono  laminado  a  frio  pintado  na  cor 
CINZA. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 26 cm; Assento da cadeira: 
26 cm x 34 cm; Encosto da cadeira: 15,5 cm x 
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35 cm.  Características: Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
LARANJA. Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Alternativamente o 
assento e o encosto poderão ser fabricados 
em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo cinco lâminas 
internas, com espessura máxima de 1,5 mm 
cada, oriundas de reflorestamento ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto; 
Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor LARANJA.  
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 
Eucalyptus grandis, com acabamento em 
selador, seguido de verniz poliuretano,  
inclusive  nos  bordos.  Espessura  acabada  
do  assento  mínima  7,2  mm  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  mm  a  0,8mm  de 
espessura,  acabamento  texturizado,  na  cor  
LARANJA.   Bordos  em  selador seguido  de  
verniz  poliuretano.  Espessura  acabada  do  
encosto  mínima  de  7,0  mm e máxima de 
9,3 mm;  Estrutura  em  tubo  de  aço  
carbono  laminado  a  frio,  com  costura,  
diâmetro  de  20,7mm, em chapa 14 (1,9mm);  
Ponteiras   e   sapatas,   em   polipropileno   
copolímero   virgem   e   sem   cargas, 
injetadas  na  cor  LARANJA  (ver  
referências),  fixadas  à  estrutura  através  de 
encaixe e pino expansor. Dimensões e 
design conforme projeto. 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).  
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, respingos de solda, 
esmerilhar juntas e arredondar cantos 
agudos. Todas as unidades deverão obter  o  
Selo  Identificador  de  Controle de Qualidade 
do fabricante e a garantia contra defeitos de 
fabricação de dois anos.   

06 CONJUNTO PARA PROFESSORES – CJP – 
01 (PROINFÂNCIA) Mesa - Descrição: Mesa  
individual  com  tampo  em  MDP  ou  MDF,  
revestido  na  face  superior  em laminado  
melamínico  e  na  face  inferior  em  chapa  
de  balanceamento,  painel frontal em MDP 
ou MDF, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico BP,montado sobre 
estrutura tubular de aço.  Dimensões: Altura 
da mesa: 76 cm; Tampo da mesa retangular: 
120 cm x 60 cm; Características: Tampo em 

12 R$179,70 R$2.156,40 
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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, lixada em uma face. Aplicação de 
porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 
650 mm (largura) x 1200mm (comprimento) 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  faces em laminado 
melamínico de baixa pressão – BP, 
acabamento frost, na cor CINZA  (ver 
referências).  Dimensões acabadas de  
250mm  (largura)  x 1117mm (comprimento)  
x  18mm  (espessura)  admitindo-se  
tolerâncias  de  +/-  2mm  para largura e 
comprimento e +/- 0,6mm para espessura. 
Topos  encabeçados  com  fita  de  bordo  em  
PVC  (cloreto  de  polinivinila)  com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com   adesivo   "Hot   
Melting".   Dimensões nominais de 22mm   
(largura) x 3mm(espessura), com tolerância 
de até +/-0,5mm para espessura. Estrutura      
composta de: - Montantes verticais     e    
travessa      longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção oblonga   de   29mm   x   
58mm,   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). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas na cor CINZA (ver 
referências), fixadas à estrutura através de 
encaixe.  Pintura  dos  elementos  metálicos  
em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster, 
eletrostática,   brilhante,   polimerizada   em   
estufa,   espessura   mínima   de   40  
micrometros na cor CINZA.    
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,  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 
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configure melhoria de qualidade em relação 
às especificações originais. Cadeira-
Descrição: Cadeira individual empilhável 
com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico 
moldado, montados sobre estrutura tubular 
de aço. Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 46 cm.Assento da cadeira: 
40 cm x 43 cm. Encosto da cadeira: 19,8 cm x 
39,6 cm.Características: Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas ,injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.   
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. 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.  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. Estrutura em tubo de  aço  carbono  
laminado  a  frio,  com  costura,  diâmetro  de  
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).  Ponteiras   e   
sapatas,   em   polipropileno   copolímero   
virgem   e   sem   cargas, injetadas na cor 
CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe 
e pino expansor. Pintura dos elementos  
metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  
Poliéster, eletrostática,       brilhante,      
polimerizada        em      estufa,     espessura        
mínima 40 micrometros, na cor CINZA.   

07 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 – 
CJA – 01 (PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa 
retangular com uma cadeira para crianças de 
4 a 5 anos. Mesa-Descrição: Mesa para altura 
do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, 
com tampo em MDP  ou  MDF,  revestido  na  
fase  superior  em  laminado  melamínico  e  
na  face inferior em chapa de balanceamento, 
montado sobre Estrutura tubular de aço.   
Dimensões: Altura da mesa: 46 cm; Tampo 
da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 
cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido na face 
superior  em  laminado  melamínico  de  alta  
pressão,  0,8mm  de  espessura,  acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento - contra placa 
fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. 
Topos  encabeçados  com  fita  de  bordo  em  
PVC  (cloreto  de  polinivinila)  com "primer",  
acabamento  texturizado,  na  cor  LARANJA  
(ver  referências),  coladas  com  adesivo  
"Hot  Melting".  Dimensões nominais  de  
22mm  (largura)  x  3mm (espessura), com 
tolerância de +/- 0,5mm para espessura.   
Estrutura        composta          de:     
montantes verticais      e     travessa        

72 R$125,00 R$9.000,00 
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longitudinal confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, 
secção  oblonga   de        29mm   x        58mm,   
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). Ponteiras e 
sapatas em polipropileno copolímero virgem 
e sem cargas, injetadas na  cor  LARANJA  
(ver  referências),  fixadas  à  estrutura  
através  de  encaixe.  Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o  número  identificador  do  
polímero,  datador  de  lotes  indicando  mês  
e  ano,  a identificação  do  modelo  e  o  
nome da  empresa  fabricante  do  
componente   injetado. Nas partes metálicas 
deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistência  à  corrosão  em  
câmara  de  névoa  salina  de  no  mínimo  
300  horas.  Pintura dos elementos  metálicos  
em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster, 
eletrostática, brilhante,   polimerizada   em   
estufa,   espessura   mínima   de   40 
micrometros na cor CINZA.  Cadeira-
Descrição: Cadeira empilhável com  assento  
e  encosto  em  polipropileno  injetado  ou  
em compensado anatômico moldado. 
Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura 
do assento da cadeira ao chão: 26 cm. 
Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm. Encosto 
da cadeira: 15,5 cm x 35 cm. Características: 
Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na 
cor LARANJA. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. 
Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no 
mínimo cinco lâminas internas, com 
espessura   máxima   de   1,5   mm   cada,   
oriundas   de   reflorestamento   ou de 
procedência legal, isentas de rachaduras, e 
deterioração por fungos ou insetos. 
Dimensões e design conforme projeto; 
Quando fabricado  em  compensado,  o  
assento  deve  receber  revestimento  na face  
superior  de  laminado  melamínico  de  alta  
pressão,  0,6  mm  a  0,8mm  de espessura,  
acabamento  texturizado,  na cor  LARANJA.  
Revestimento  da  face inferior  em  lâmina  
de  madeira  faqueada  de  0,7  mm,  da  
espécie  Eucalyptus grandis,  com  
acabamento em  selador,  seguido  de  verniz  
poliuretano,  inclusive  nos  bordos.  
Espessura  acabada  do  assento  mínima  7,2  
mm  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  mm  a  
0,8mm  de espessura,  acabamento  
texturizado,  na  cor  LARANJA.   Bordos  em  
selador seguido  de  verniz  poliuretano.  
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Espessura  acabada  do  encosto  mínima  de  
7,0 mm e máxima de 9,3 mm;  Estrutura  em  
tubo  de  aço  carbono  laminado  a  frio,  
com  costura,  diâmetro  de  20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm);  Ponteiras   e   sapatas,   
em   polipropileno   copolímero   virgem   e   
sem   cargas, injetadas  na  cor  LARANJA  
(ver  referências),  fixadas  à  estrutura  
através  de encaixe e pino expansor. 
Dimensões e design conforme projeto.   
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). 
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, respingos de solda,  
esmerilhar  juntas  e  arredondar cantos 
agudos. Todas as unidades  deverão  obter  o  
Selo  Identificador  de  Controle  de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois  anos. 

08 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 – 
CJA – 03 (PROINFÂNCIA) Conjunto de mesa 
retangular com uma cadeira para crianças de 
5 a 6 anos. Mesa - Descrição: Mesa  para  
altura  do  aluno  compreendida  entre  1,19   e  
1,42,  com  tampo  retangular em MDP ou MDF, 
revestido na face superior em laminado 
melamínico  de alta pressão. Estrutura 
tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 
59,4 cm. Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 
cm. Características: Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido na face 
superior  em  laminado  melamínico  de  alta  
pressão,  0,8mm  de  espessura,  acabamento 
texturizado, na cor CINZA, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento - contra placa 
fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.   
Topos  encabeçados  com  fita  de  bordo  em  
PVC  (cloreto  de  polinivinila)  com    "primer",  
acabamento  texturizado,  na  cor  AMARELA  
(ver  referências),  coladas   com  adesivo  
"Hot  Melting".  Dimensões  nominais  de  
22mm  (largura)  x  3mm (espessura), com 
tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 
Estrutura       composta         de:     montantes 
verticais      e    travessa       longitudinal  
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga   
de        29mm   x      58mm,   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). Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem e sem 
cargas, injetadas   na  cor  AMARELA  (ver  
referências),  fixadas  à  estrutura  através  de  
encaixe. Dimensões, design e acabamento 

72 R$118,00 R$8.496,00 
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conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e 
sapatas deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando  o  
número  identificador  do  polímero,  datador  
de  lotes  indicando  mês  e  ano,  a    
identificação  do  modelo  e  o  nome  da  
empresa  fabricante  do  componente injetado. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência  à  corrosão  em  câmara  de  
névoa  salina  de  no  mínimo  300  horas.   
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  
em  pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster  eletrostática,   
brilhante,   polimerizada   em   estufa,   
espessura   mínima   de   40  micrometros na 
cor CINZA.    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 que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no 
mínimo 300 horas. 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. 
Cadeira - Descrição: Cadeira com assento e 
encosto polipropileno copolímero virgem e 
sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na cor 
AMARELA.  Dimensões: Altura do assento da 
cadeira ao chão: 35cm.Assento da cadeira: 31 
cm x 40 cm. Encosto da cadeira: 19,8 cm x 
39,6 cm                                                                 
Características: 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   1,5   mm   
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  mm  a  0,8mm  de espessura,  
acabamento  texturizado,  na  cor  AMARELA.  
Revestimento  da  face  inferior  em  lâmina  de  
madeira  faqueada  de  0,7  mm,  da  espécie  
Eucalyptus grandis,  com  acabamento em  
selador,  seguido  de  verniz  poliuretano,  
inclusive  nos  bordos.  Espessura  acabada  
do  assento  mínima  de  7,2  mm  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 mm a 0,8mm 
de   espessura,  acabamento  texturizado,  na  
cor  AMARELA.  Bordos  em  selador   seguido 
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de verniz poliuretano;  Espessura acabada do 
encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 
mm;  Estrutura  em  tubo  de  aço  carbono  
laminado  a  frio,  com  costura,  diâmetro  de  
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Ponteiras e 
sapatas, em   polipropileno   copolímero   
virgem   e   sem   cargas, injetadas  na  cor  
AMARELA  (ver  referências),  fixadas  à  
estrutura  através  de  encaixe e pino 
expansor; Pintura  dos  elementos  metálicos  
em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi/  Poliéster,   
eletrostática,       brilhante,      polimerizada          
em     estufa,      espessura         mínima 40  
micrometros, na cor CINZA. 
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 que 
assegure resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. Eliminar  
rebarbas,  respingos  de  solda,  esmerilhar  
junta  e  arredondar cantos agudos. Todas  as  
unidades  deverão  obter  o  Selo  Identificador  
de  Controle  de Qualidade do fabricante e a 
garantia contra defeitos de fabricação de dois  
anos. Deve ser rejeitado, lotes que 
apresentarem 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.   

09 MESA DE REUNIÃO – M7 (PROINFÂNCIA) 
mesa de reunião oval, medindo 2000x1 
000x750mm, com tampo em melamina na cor 
platina, com 25mm de espessura, bordas 
arredondadas em perfil de PVC preto, 1 80º, 
sobre estrutura metálica tubular composta por 
travessas passa-cabos, com garras nas 
extremidades 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 1 80º, 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 

03 R$ 269,00 R$ 807,00 
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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.    

10 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS – C7 
(PROINFÂNCIA) 
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 900/1 000 mm de altura. 
OBS: as poltronas devem ter a certificação da 
ABNT 1 3.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. 

30 R$ 77,00 R$ 2.310,00 

11 GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM  
POLIETILENO – GA (PROINFÂNCIA) item 
constante no Pregão Eletrônico n° 39 – 2013  e 
40 – 2013 - RP) Público Alvo: Crianças a partir 
de 3 anos. Características: Gangorra com 
manoplas duplas; Base para apoio dos pés 
antiderrapante; Assento anatômico e 
antiderrapante; Acabamento sem saliências e 
com laterais arredondadas; Polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, composto com 
aditivos anti-estático  e aditivo 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;  Não tóxico; Dimensões: 
Largura: 40cm; Altura: 47cm; Comprimento: 
151cm; Tolerância: +/- 5%; Manual de 
Instrução: O  produto  deve  conter  manual  
de  instrução  em  Português  para  montagem, 
instalação e uso do brinquedo.   

03 R$ 165,00 R$ 495,00 

12 TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO – TL 
(PROINFÂNCIA) (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 39 – 2013 e 40 – 2013 - RP) 
Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos  
Características: Túnel em polietileno em 
estrutura rotomoldado, em formatos diversos;  
Módulos  auto-encaixáveis,             vazados         
para      visualização          interna        com 
possibilidades de expansão;  Estruturas que 
funcionam como entrada e saída. Acabamento 
sem saliências e com laterais arredondadas; 
Composto com aditivos anti-estático e aditivo 
anti-UV que protejam contra raios solares, 
garantindo a cor do produto; Materiais que 
possibilitem a reciclagem após o término da 
vida útil; Peças multicoloridas; Não tóxico. 
Dimensões Internas do Módulo: Largura: 
87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; 
Tolerância: +/- 5% ; Manual de Instrução:  O 
produto deve conter manual de instrução em 
Português para montagem, instalação e  uso 
do brinquedo.   

03 R$ 1.600,00 R$ 4.800,00 

13 ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA 03 R$ 373,95 R$ 1.121,85 
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ESCDA DE DEGRAUS EM POLIETILENO – ES 
(PROINFÂNCIA) (item  constante  no  Pregão  
Eletrônico n° 39 – 2013 e 40 – 2013 - RP)  item  
constante  no  Pregão   Eletrônico n° 39 – 2013 
e 40 – 2013 - RP)   Público Alvo:  Crianças a 
partir de 3 anos. Características: Rampa 
contínua ou com ondulações e uma escada de 
degraus; Fixação da rampa à escada através 
de barras de polietileno laterais ou central;  
Corrimão   incorporado   à   própria   escada,   
sem   saliências   e    com   laterais  
arredondadas no topo da escada; Topo da 
escada com duas laterais altas para dar 
segurança; Polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivos anti-
estático  e aditivo 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 :Largura: 59cm; Altura: 
128cm;   

14 APARELHO DE DVD – DVD Descrição:  DVD´s 
compatíveis com os seguintes formatos: MP3;  
WMA; DivX; CD de vídeio; 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 
(LxAxP): 36x35x20 cm ;Peso: 1,4Kg     

01 R$ 122,33 R$ 122,33 

15 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
18000 BTUS – AR3 Região Sul e Sudeste 
Demais Regiões 
Modelo Split High Wall  
Tipo de ciclo Quente/Frio  
Cor Branco  
ENCE  A 
Filtro de Ar Anti-bactéria  
Vazão de Ar No mínimo 700 m³/h  
Controle remoto Sim  
Termostato Digital  
Funções Sleep e Swing  

Voltagem 220 V. Todos  os  equipamentos  de  

ar  condicionado  tipo  Split  High Wall  (tipo  1  
ao  3),  deverão  possuir  a    tecnologia  
INVERTER.  Todos os modelos dos  aparelhos  
de  ar   condicionado  deverão  apresentar  
ETIQUETA  NACIONAL  DE  CONSERVAÇÃO  
DE   ENERGIA – ENCE autorizada pelo  
Inmetro.  Todos os aparelhos de ar  
condicionado deverão   ser   acompanhados   
do   manual   de   instruções   em   português   
para   uso, conservação e manutenção dos 
equipamentos.            

06 R$ 1.830,00 R$ 10.980,00 

16 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
12000 BTUS – AR3 Tipo 3 - 12.000 BTUS  
Região Sul, Sudeste  e Demais  Regiões  
Modelo Split High Wall; Tipo de ciclo                  
Quente/Frio; Cor  Branco ;ENCE                           
A ; Filtro de Ar  Anti-bactéria;  No mínimo 500 ;              
Vazão de Ar    m³/h; Controle remoto                
Sim; Termostato                                            
Digital; Funções Sleep e Swing                   
Voltagem    220 V.   Todos  os  equipamentos  
de  ar  condicionado  tipo  Split  High Wall  

06 R$1.159,99 R$6.959,94 
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(tipo  1  ao  3),  deverão  possuir  a    
tecnologia  INVERTER.  Todos  os  modelos  
dos  aparelhos  de  ar   condicionado  deverão  
apresentar  ETIQUETA  NACIONAL  DE  
CONSERVAÇÃO  DE   ENERGIA – ENCE  
autorizada  pelo  Inmetro.  Todos os  
aparelhos  de  ar  condicionado deverão   ser   
acompanhados   do   manual   de   instruções   
em   português   para   uso, conservação e 
manutenção dos equipamentos.                        

17 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 
DE 8KG (PROINFÂNCIA) Descrição:  
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.    

03 R$1.034,98 R$3.104,94 

18 MIXER DE ALIMENTOS – MX (PROINFÂNCIA) 
item  constante  no  Pregão    Eletrônico n° 78 
– 2012 - RP) - Descrição:  Mixer de alimentos, 
linha doméstica, com capacidade de 1 litro.  
Dimensões aproximadas e tolerância:   Altura: 
430mm;  Largura: 60mm; Profundidade: 
650mm; Tolerância: +/- 10%. Características 
construtivas: Capacidade volumétrica do 
copo: 1 litro.  Cabo (alça) ergonômico.  Lâmina 
de dupla ação, possibilitando cortar na 
vertical e na horizontal. Recipiente para 
trituração. Tampa e lâmina do triturador 
removíveis.  Base antirespingos.  Botão turbo. 
Motor de 400W.  Dimensionamento         e   
robustez       da    fiação,     plugue      e   
conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Cordão  de  alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  voltagem.  Matérias primas, 
tratamentos e acabamentos: As  matérias  
primas  utilizadas  na  fabricação  do  produto  
devem  atender às normas técnicas 
específicas para cada material. Corpo do 
aparelho construído em polipropileno e 
borracha. Jarra para a polpa construída em 
acrílico SAN. Jarra em plástico virgem de 1º 
uso, atóxico. O produto e seus   componentes   
devem   ser   isentos   de   rebarbas,   arestas  
cortantes ou elementos perfurantes.   

04 R$ 122,34 R$489,36 

19 BALANÇA PLATAFORMA 150 KG BL2 
(PROINFÂNCIA) item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 – 2012 - RP) -  Descrição:  
Balança digital de plataforma, com coluna e 
piso móvel, fabricada e aferida de  acordo   
com   o   “Regulamento   Técnico   Metrológico   
para  Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 
22 de dezembro de  1994. Dimensões e 
tolerância: Plataforma: Largura: 43cm;   
Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%.  
Capacidade:  Capacidade de pesagem: 150 kg.  
Características construtivas e funcionais:  
Com plataforma e piso móvel.  Coluna tubular 
longa; Divisão de 50g. Indicador: bateria de 
longa duração. Alto desligamento para 
proporcionar economia da bateria.  Botão 
liga/desliga. Com visor cristal líquido e dígitos 
grandes.  Memória de tara e zero; sobra e 
falta. Teclas com funções. Tensão elétrica: 110 
e 220V. Com carregador + bateria e demais 
acessórios. Rodízios de movimentação.  

03 R$789,00 R$2.367,00 
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Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. Dimensionamento  da  
fiação,  plugue  e  conectores  elétricos  
compatíveis  com  a   corrente da peração.  
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:  
As matérias primas utilizadas na fabricação 
do equipamento devem atender às normas 
técnicas específicas para cada material.  
Todas  as  soldas  utilizadas  nos  
componentes  em  aço  inox  deverão  ser  de 
argônio e possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo apresentar pontos  
cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  
Plataforma fabricada em aço carbono SAE 
1020. Rodízios de movimentação em 
polipropileno injetado. Teclado em 
policarbonato. O equipamento e seus  
componentes  devem  ser  isentos  de  
rebarbas,  arestas   cortantes ou elementos 
perfurantes.   

20 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 
PORTAS – AR3 (item  constante  no  Pregão  
Eletrônico n° 78 – 2012 - RP) - Descrição:  
Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 
capacidade útil mínima de 1000 litros,  
monofásico  110  V  ou  220  V  (conforme  
tensão  local),  compressor  de  1/2  hp,  
sistema      de   transmissão        térmica      
convectiva,      através     de    evaporadores         
e condensadores  com  sistema  de  ar  
forçado  (sistema  frost-free),  dotado  de  8   
prateleiras ajustáveis. Dimensões 
aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP).   
Características construtivas:  Gabinete  tipo  
monobloco  revestido  interna  e  
externamente  em  aço  inox,  em  chapa 22 
(0,80 mm). Isolamento  do  gabinete  de  
poliuretano  injetado,  com  espessura  mínima  
de  55  mm e densidade mínima de 36 kg/m3.  
Sapatas reguláveis constituídas de base 
metálica e ponteira maciça de material   
polimérico,      fixadas     de    modo       que    a    
base     do    equipamento         situe-se     a    
aproximadamente 150 mm do piso. Portas 
revestidas interna e externamente em aço 
inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da 
porta de poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 
kg/m3. Vedação hermética em todo o  
perímetro  das  portas,  constituída  de  gaxeta  
magnética sanfonada.  Puxadores, trincos e   
dobradiças   em   aço   inox.   Trincos com   
travamento  automático.  Barreira  térmica  em  
todo  o  perímetro  dos  batentes  das  portas  
para  evitar  a  condensação,          constituída       
de     resistência       elétrica     de     baixa      
potência,   intercambiável. Sistema de controle 
de temperatura por meio de termostato 
regulável, dotado de  termômetro digital, com 
posicionamento frontal de fácil acesso.  
Sistema   de   refrigeração           por   
transmissão   térmica   convectiva,   dotado   
de compressor hermético de 1/2 hp, 
monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão    
local), com sistema de ar forçado e degelo 
automático (sistema “frost-free”). Obs.: O 
compressor deve ser instalado na parte 
superior do equipamento. O gás a ser utilizado 
no processo de refrigeração  não poderá ser 
prejudicial à camada de ozônio, conforme 
protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto 

03 R$ 3.900,00 R$11.700,00 
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Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução 
Conama nº 267 de 2000. O  gás  refrigerante  
deve  ainda  possuir  preferencialmente,  baixo  
índice  GWP (“Global  Warming  Potential”  –  
Potencial  de  Aquecimento  Global),  
conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. 8 
prateleiras em grade de aço inox, perfil de 
seção circular com diâmetro de 1/4”.  
Distância máxima de 25 mm entre arames.   As 
paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras 
a cada 70 mm (+/- 10 mm). Piso interno do 
gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,80mm). A base deve  ter  formato  de  
bandeja  com  rebaixo  para  o  
direcionamento  de  qualquer líquido  
derramado  no  interior  do  gabinete  para  o  
dreno,  com  vistas  ao  seu  escoamento.  
Painel superior em aço inox, em chapa 22 
(0,75mm), para proteção do sistema de 
refrigeração e elétrico do equipamento.  
Dimensionamento  da  fiação,  plugue  e  
conectores  elétricos  compatíveis  com  a  
corrente de operação. Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO.  
Conexões  de  fiação  com  bornes  dotados  
de  parafusos  para  compressão  dos  fios.  
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao 
gabinete por meio de braçadeiras. Indicação   
da   voltagem   no   cordão   de   alimentação   
(rabicho)   do   aparelho. Comprimento mínimo 
do cordão: 2,0m. O equipamento deve ser 
projetado para a temperatura de trabalho de 
até + 8ºC quando submetido a ambientes de 
até + 43ºC. Devem ser utilizados  
componentes  (sistema  de  refrigeração)  que  
do  ponto  de  vista  de  potência  consumida  
permitam  a  otimização  no  consumo  de  
energia  durante a sua vida útil. Matérias-
primas, tratamentos e acabamentos: As 
matérias primas utilizadas na fabricação do 
equipamento devem atender às normas 
técnicas específicas para cada material.  
Todas  as  soldas  utilizadas  nos  
componentes  em  aço  inox  deverão  ser  de   
argônio e possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo apresentar pontos  
cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  
Revestimento interno e externo do gabinete, 
do piso e das portas em aço inox  AISI 304, 
acabamento brilhante. Prateleiras em arame 
de aço inox AISI 304. Parafusos e porcas de 
aço inox. Painel   superior   para   proteção   
do   sistema   de   refrigeração   e   elétrico   do  
equipamento em aço inox AISI 304. 
Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. O  
equipamento  e  seus  componentes  devem  
ser  isentos  de  rebarbas, arestas cortantes 
ou elementos perfurantes. No produto 
acabado, o filme plástico de proteção das 
chapas de aço inox deve poder  ser  
facilmente  removido  pelo  usuário,  sendo  
imprescindível  que  na  montagem do 
aparelho o filme seja previamente removido: 
de todas as suas partes internas; das dobras 
das portas; de qualquer outra parte junto a 
dobras; Sob qualquer elemento sobreposto.   

21 CAFETEIRA ELÉTRICA – CF - Descrição:  Tipo 
de cafeteira: elétrica; Capacidade (quantas 

01 R$ 150,35 R$ 150,35 
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xícaras prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 
ml; Potência (W): 1000W; Voltagem: 110V, 
220V; Dimensões aproximadas do produto 
(cm): AxLxP: 22x18x38 cm; Peso líq. 
Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg.   

22 FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS MI - 
(item constante no Pregão Eletrônico n° 78 – 
2012 - RP)  Descrição: Forno de microondas   
Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, 
resultado do produto das dimensões internas 
da cavidade do equipamento. Características 
construtivas: Gabinete monobloco em aço 
galvanizado revestido interna e externamente 
com pintura eletrostática em pó, na cor 
branca.  Iluminação interna. Painel de controle 
digital com funções pré-programadas.  Timer.  
Relógio.  Porta com visor central, dotada de 
puxador e/ou tecla de abertura.    Dispositivos 
e travas de segurança.  Sapatas plásticas.   
Prato giratório em vidro. Dimensionamento  da  
fiação,  plugue  e  conectores  elétricos  
compatíveis  com  a  corrente de operação.  
Plugue e cordão de alimentação com 
certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 
220V (conforme demanda). Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação (rabicho) 
do aparelho.  Selo de certificação INMETRO.  
Matérias-primas, tratamentos e 
acabamentos: As matérias primas utilizadas 
na fabricação do equipamento devem atender 
às normas técnicas específicas para cada 
material.  Todas   as   partes   metálicas   
deverão   estar   isentas   de   rebarbas   e   
arestas  cortantes.  Todas   as   fixações   
visíveis,   parafusos,   arruelas   deverão   
possuir   proteção adequada contra corrosão/ 
oxidação ou serem fabricados em aço inox. As  
dobradiças  e  vedações  da  porta,  bem  
como  partes  associadas  devem  ser   
construídas de modo a suportar desgastes em 
uso normal.   

06 R$ 328,48 R$ 1.970,88 

23 EXAUSTOR/VENTILADOR INDUSTRIAL PARA 
COIFA – EX - Descrição:  Exaustor  Industrial  
de  40  cm  de  diâmetro,  produzido  em  aço,  
com  motor  de  potencia  em  1/5CV,  vazão  
de  3000m³/h,  RPM  1600  –  50/60Hz  e  chave  
de  reversão do motor.   

01 R$ 158,69 R$ 158,69 

24 PURIFICADOR DE ÁGUA – PR (PROINFÂNCIA) 
- (item constante no Pregão Eletrônico  n° 78 – 
2012 - RP)  Descrição:  Purificador/bebedouro             
de      água       refrigerado,        com       selos       
INMETRO,  comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente. Capacidade: 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 
litros.  Atendimento: mínimo de 30 pessoas   
Características gerais: Constituído de: 
Sistema  de  tratamento  através  de  
elementos  filtrantes  que  removem  os 
particulados da água e o cloro livre. 
Compressor interno com gás refrigerante 
conforme legislação vigente. Botão  de  
acionamento  automático  do  tipo  fluxo  
contínuo,  com  regulagem para diferentes 
níveis de temperatura (natural, fresca ou 
gelada) ou torneira. Bica telescópica ou 
ajustável para recipientes de diversos 
tamanhos. Câmara vertical de filtragem e 
purificação. Corpo   em   aço   inox   ou   aço   
carbono   com   tratamento   anticorrosivo   e  
acabamento em pintura eletrostática a pó.  
Painel frontal em plástico ABS de alta 

06 R$ 735,00 R$ 4.410,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
52 

resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 
a 60 Litros de água/ hora. Pressão de 
funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 
kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.  
Componentes para fixação e instalação:  
canopla; conexões cromadas; buchas de 
fixação S8; parafusos; redutor de vazão; 
adaptadores para registro: flexível e 
mangueira. Produto de certificação   
compulsória,   o   equipamento   deve   possuir   
selos INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, 
inclusive, com eficiência bacteriológica 
“APROVADO”. O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração  não poderá ser 
prejudicial à camada de ozônio, conforme 
protocolo de Montreal de 1987; Decreto 
Federal nº 99.280  de  07/06/90,  Resolução  
Conama  nº  13  de  1995,  Decreto  Estadual  
nº  41.269  de  10/03/97  e  Resolução  Conama  
nº  267  de  2000.  É  desejável  e  preferencial  
que  o  gás  refrigerante  tenha  baixo  índice  
GWP  ("Global Warming  Potential" - Potencial 
de Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de  1997 e Decreto Federal 
nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção 
utilizar o gás  refrigerante "R600a". 
Dimensionamento  e   robustez       da    fiação,     
plugue      e   conectores         elétricos 
compatíveis        com      a   corrente      de    
operação,        estando      de     acordo      com     
a  determinação da portaria Inmetro nº 185, de 
21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo  
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a 
partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação. 

25 BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS – BT 2 
(PROINFÂNCIA) - (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 –  2012 - RP)   Descrição:  
Batedeira  planetária  industrial,  com 
capacidade  para  20  litros,  fabricada  em  
conformidade  com  a  Norma 
Regulamentadora  do  Ministério  do  Trabalho  
e   Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e 
tolerância: Altura: 764mm; Comprimento: 
517mm; Largura: 374mm; Tolerância: +/- 15%  
Características construtivas: Estrutura  ou  
suporte  para  o  motor  em  aço,  com  fino  
acabamento  em  pintura  epóxi. Cuba em aço 
inox. Sistema de engrenagens helicoidais.  
Com três níveis de velocidade.  Sistema de 
troca de velocidade progressiva com polia 
variadora.  Com  batedor  espiral,  batedor  
raquete,  batedor  globo  e  escorregador  para  
 ingredientes. Grade de segurança que 
desliga a máquina ao ser levantada. Protetor 
de recipiente que proporciona segurança 
operacional. Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial “antiplash.  
Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1.  
Motor: ½ HP.  •   Dimensionamento             e    
robustez      da     fiação,     plugue      e   
conectores elétricos  compatíveis com a 
corrente de operação. Cordão  de  alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da  voltagem. Matérias-primas, 
tratamentos e acabamentos: As  matérias  
primas  utilizadas  na  fabricação  do  produto  

01 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 
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devem  atender  às normas técnicas 
específicas para cada material. Corpo em 
chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi.  
Cuba em aço inox AISI 304.  O  equipamento  e  
seus  componentes  devem  ser  isentos  de  
rebarbas,  arestas cortantes ou elementos 
perfurantes.   

26 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS – BT 1 
(PROINFÂNCIA) - (item constante no Pregão 
Eletrônico n° 78 –  2012 - RP) - Descrição:  
Batedeira planetária de aplicação semi-
industrial, com capacidade para 5 litros,  
fabricada  em  conformidade  com  a  Norma  
Regulamentadora  do  Ministério  do  Trabalho   
e   Emprego,   NR   12   –   Segurança   no   
Trabalho   em   Máquinas   e   Equipamentos.  
Dimensões e tolerância:  Largura: 240mm;  
Profundidade: 350mm;  Altura: 420mm;  
Tolerância: +/- 15%; Características 
construtivas: Estrutura  ou  suporte  para  o  
motor  em  aço,  com  fino  acabamento  em  
pintura  epóxi.  Cuba em aço inox.  Cabeçote   
basculante   com   trave   para   facilitar   a   
remoção   da   cuba   para  higienização.  
Sistema de engrenagens helicoidais.  Com 
quatro níveis de velocidade.  Movimento 
planetário. Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora.  Com 
batedor para massas leves, massas pesadas e 
batedor globo.  Chave liga/desliga e chave 
seletora de velocidade.  Manipula 
trava/destrava. Com os seguintes acessórios 
inclusos:  1 tacho em aço inox, com 
capacidade para 5 litros;  1 batedor para 
massas leves;   1 batedor plano para massas 
pesadas;  1 batedor globo para claras, etc.  
Frequência: 50/60hz.  Potência: 500wats.  
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).  
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:  
As matérias  primas  utilizadas  na  
fabricação  do  produto  devem  atender  às  
normas técnicas específicas para cada 
material.  Corpo em chapa de aço SAE 1020 
com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 
304. O  equipamento  e  seus  componentes  
devem  ser  isentos  de  rebarbas,  arestas  
cortantes ou elementos perfurantes.   

02 R$ 1.695,00 R$ 3.390,00 

27 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS – EP 
(PROINFÂNCIA) - item constante no Pregão 
Eletrônico n°  78 – 2012 - RP)  Descrição:  
Espremedor/extrator de frutas cítricas, 
industrial, fabricado em aço inox. Dimensões 
e tolerância:  Altura: 390mm; Largura: 360mm  
Diâmetro: 205mm; Tolerância: +/- 10%;  
Produção média: 15 unid. minuto 
(aproximada)  Características construtivas:   
Gabinete, câmara de sucos e tampa 
fabricados em aço inox.  Copo e peneira em 
aço inox.  Jogo de carambola composto por: 1 
Castanha pequena (para limão); 1 Castanha  
grande (para laranja).  Motor: 1/4 HP (mais 
potente que os motores convencionais de 1/5 
e 1/6 HP).  Rotação: 1740 Rpm.  Frequência: 
50/60 Hz.  Tensão: 127/220v (Bivolt).  
Dimensionamento e  robustez      da    fiação,     
plugue      e    conectores        elétricos   
compatíveis com a corrente de operação.  
Cordão  de  alimentação (rabicho) certificado 
pelo INMETRO, com indicação da  voltagem.    
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:  
As  matérias  primas  utilizadas  na  fabricação  

02 R$ 538,68 R$ 1.077,36 
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do  produto  devem  atender  às  normas 
técnicas específicas para cada material.  
Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço 
inox AISI 304.  Aro de câmara de líquido, copo 
e peneira em aço inox AISI 304. Jogo de 
carambola (castanhas) em poliestireno. O  
equipamento  e  seus  componentes  devem  
ser  isentos  de  rebarbas,  arestas  cortantes 
ou elementos perfurantes.   

28 BALANÇA DIGITAL 15KG – BL 1 
(PROINFANCIA) - (BL1)  (item  constante  no  
Pregão Eletrônico n° 78 – 2012 – RP) 
Descrição:  Balança  eletrônica  digital com  
prato  em  aço  inoxidável  com  capacidade  
de  15  kg, fabricada e aferida de acordo com o 
“Regulamento Técnico Metrológico para  
Instrumentos de Pesagem não Automáticos” 
- Portaria INMETRO nº 236, de 22  de 
dezembro de 1994.  Classificação metrológica: 
“Tipo III”.  Dimensões:  Dimensões mínimas 
do prato: 240 x 325 mm;  Peso mínimo do 
equipamento: 3,100 kg;  Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g.  Características 
construtivas e funcionais:  Gabinete em ABS.  
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 
12mm de altura. Teclado de membrana 
composto de teclas e funções. Pés reguláveis.  
Nível de bolha.  Desligamento automático. 
Temperatura  de  operação  de  -10ºC  a  +40ºC  
ou  com  redução  dessa  faixa  de 
temperatura. Umidade relativa suportada: 10% 
a 90%, sem condensação.  Tensão elétrica: 
110VCA / 220VCA. Comutação automática de 
voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 10W. Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com 
cerificação INMETRO.  Dimensionamento  da  
fiação,  plugue  e  conectores  elétricos  
compatíveis  com  a   corrente de operação.  
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:  
Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. 
Prato removível em aço inoxidável AISI 430, 
com cantos arredondados e bordas dotadas 
de ressalto para retenção de pequenas 
quantidades de líquidos; Suportes do prato 
em alumínio injetado;  Gabinete construído em 
ABS injetado.   

02 R$ 647,60 R$ 1.295,20 

TOTAL R$ 126.328,30 

 

6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 - Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o 

fornecimento anterior com características técnicas, quantidades, prazos e de natureza 

semelhante ao objeto deste certame licitatório; 

 

6.2 - Apresentação da ficha técnica/garantia, descritiva com no mínimo as 

especificações do objeto da licitação em conformidade com as especificações técnicas 

deste termo; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
55 

 

6.3 - Apresentar declaração de comprometimento que se tratando de produto importado 

deverá constar na embalagem CNPJ do importador, e ainda Apresentação de 

declaração que a licitante se responsabiliza a entregar os objetos licitados dentro das 

normas divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que 

couber, e em conformidade com as edições mais recentes e das demais condições e 

exigências contidas neste termo, edital e contrato. 

 

7 - PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, descrito 
neste edital, respectiva entrega dos produtos descritos no objeto; 
 
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado: 
 
7.1 - fatura/nota fiscal detalhada, acompanhada de planilha e das respectivas ordens de 
entrega, devidamente atestadas pelo Secretário Municipal de Fazenda; 
 
7.2 - certidão negativa de débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior; 
 
7.3 - cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas; e 
cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, 
devidamente quitadas; 
 
7.4 - Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, 
bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das 
obrigações assumidas; 
 
7.5 - Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses legais de 
admissibilidade de reajuste, previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
8 – PEDIDOS DE ENTREGAS 

8.1 - O recebimento do objeto desta licitação ocorrerá na prefeitura municipal, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante contratada, sem ônus para esta prefeitura. 
 
8.2 - Os objetos licitados serão recebidos na sede da Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandaré, sito a Avenida Emílio Johnson, 360 – Centro – pelo o coordenador de 
patrimônio; 
 
8.3 - Será verificada a equivalência do objeto licitado, com as especificações contidas 
no edital e seus anexos; 
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8.4 - Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições, estes serão 
relacionados, e entregues a licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis a fim 
de sanar os problemas; 
 
8.5 - Efetuar a entrega dos objetos licitados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, contados da data do recebimento da nota de empenho; 
 
8.6 - A eximir o município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências 
que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, 
relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93); 
 
8.7 - A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 
 
8.8 - A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições 
e especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 
 
8.9 - A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 
pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 
 
8.10 – Este município, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 
 
8.11 - Em caso de devolução por estarem em desacordo com as especificações, todas 
as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
 

9 – CONDIÇÕES GERAIS 

9.1 - Garantia mínima de 01 (um) ano; 
 
9.2 - Deverá ser apresentada assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de 
acordo com as recomendações do fabricante consertando ou substituindo, conforme o 
caso, as peças que apresentarem eventuais defeitos; 
 
10 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 - O acompanhamento e fiscalização ficará a cargo de servidor indicado pelo 
Secretaria de Educação e Cultura, com a verificação dos quantitativos, das 
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especificações técnicas e demais conformidades constantes neste termo de referência, 
do edital e do contrato. 
 
10.2 - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, fiscalizará obrigatoriamente a 
execução do contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo 
observada as especificações e demais requisitos nele previsto, reservando-se o direito 
de rejeitar o fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e 
determinar a licitante a substituição de produtos ou correção de irregularidades. 
 
10.3 – A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, 
até mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da lei nº 8.666/93, com suas alterações). 
 
 

Almirante Tamandaré, 18 de agosto de 2016. 

  

 

 

CRISTINA SAMIA YEBAHI 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA 

 

ROMILDO SEBASTIÃO BRITO 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2016 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº. ________________, inscrição estadual nº. __________________, com sede 
na rua:_____________, CEP ______________, na cidade de ___________, neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr.____________, brasileiro, (casado), 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. ___________, inscrito no CPF 
sob o nº. ____________, residente na Rua ___, nº. __, CEP _______, na cidade de 
________ nos termos do(a) cláusula do contrato nº. _______ da ____alteração do 
contrato social. 
 OUTORGADO: ___________ brasileiro, ___________, (representante comercial), 
portador da cédula de identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. 
__________, residente na rua:________nº. ___, CEP ______, na cidade de 
__________/___. 
PODERES:  Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante 
perante a Administração Pública do Município de Almirante Tamandaré, no que se 
refere ao Procedimento Licitatório nº. (INDICAR O Nº. DA LICITAÇÃO), na Modalidade 
(INDICAR A MODALIDADE DA LICITAÇÃO), podendo, para tanto, apresentar 
impugnações, recursos e pedido de reconsideração; subscrever e assinar todos e 
quaisquer documentos que se fizerem necessários; prestar e firmar declarações e 
propostas; participar de sessões públicas, renunciar a prazo e direito de recurso; retirar 
e assinar instrumento de contrato ou outro instrumento que o substitua; enfim, praticar 
todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel desempenho do 
presente mandato. 
 
  (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome: __________________: 
Função: __________________ 

OBS. Procuração por instrumento particular deverá ser apresentada com firma 
reconhecida e acompanhada dos documentos relativos à empresa outorgante que 
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permita a verificação da capacidade para a outorga.  Em se tratando de procuração 
outorgada por instrumento público não será necessária a apresentação do contrato ou 
estatuto social.  O presente modelo não confere poderes para recebimento de 
valores. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº  037/2016 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 
 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 

Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência ao Edital nº. ___/2016, na modalidade: __________. 
 
  A Empresa _________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. ____________, inscrição estadual ____________, com sede na rua: 
_________, CEP ___________, na cidade de __________, neste ato representada por 
seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº. ____________, inscrito no CPF sob o nº. _______________, 
residente na rua:_________, CEP __________, na cidade de ____________, nos 
termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do contrato social., 
declara que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
não tendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando 
trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de 
que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em 
rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as presentes declarações na forma e 
sob as penas da Lei. 
 
 
  (LOCAL E DATA) 
 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________ 

                                Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2016 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 
Ao Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Almirante Tamandaré  
Com referência à (MODALIDADE E Nº. DA LICITAÇÃO) 
 
  A Empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº. _____________, inscrição estadual __________, com sede na rua: 
_____________, CEP __________, na cidade de ____________,neste ato 
representada por seu sócio gerente o Sr. _____________, brasileiro, casado, 
(empresário), portador da cédula de identidade RG nº. _____________, inscrito no CPF 
sob o nº. __________, residente na _______________, CEP ________, na cidade de 
__________, nos termos do(a) cláusula do contrato nº._______ da ____alteração do 
contrato social., declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou contratar 
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 
autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências 
estabelecidas no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, 
a ocorrência de qualquer fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar 
com a Administração Pública. Por fim, que as presentes declarações são prestadas sob 
as penas da Lei. 
 
 
 (LOCAL E DATA) 
 

Ass. ___________________ 
Nome:__________________: 
Função:__________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO 037/2016 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (identificar seu enquadramento) 

 
Referente ao PREGÃO PRESENCIAL xx/2016 
 
  A Empresa __________________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, inscrição 
estadual ___________________,com sede na Rua 
___________________________________, CEP _____________________, na cidade 
de ____________________________, neste ato representada por seu sócio, 
________________________________, brasileiro, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº ______________________, inscrito no CPF sob o nº 
________________________, residente na Rua 
________________________________, CEP ______________, na cidade de 
___________________________, nos termos do Contrato Social.  DECLARA, sob as 
penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não 
incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei 
Complementar nº 123/2006, estando enquadrado como MICROEMPRESA ou 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e apto a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido nos artigos 42 a 45 da referida Lei. 
 Local, ___ de ________________ de 2016. 
 

Assinatura  
Sócio Administrador 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2016 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 
TERMO DE CONTRATO Nº ___/2016, QUE 
FAZEM ENTRE SI, O MUNICÍPIO DE 
ALMIRANTE TAMANDARÉ E A 
EMPRESA______. 
 

 
CONTRATANTE: 
 
MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, PARANÁ, pessoa jurídica de direito 
Público Interno, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 76.105.659/0001-74, com sede 
na Avenida Emílio Johnson, nº 360, Centro Almirante Tamandaré, Estado do Paraná, 
representado pelo Prefeito Municipal, Senhor ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA, portador do 
RG. nº 3.136.670-4/PR – SESP/PR e CPF nº 530.587.209-04, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado em Almirante Tamandaré, Paraná.  
 
       
CONTRATADA: 

 
EMPRESA_____________, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº ________________, com sede na Rua _________, neste ato 
representada por seu _________, Sr(a), ______________(CI.RG. nº ____________ - 
CPF nº _____________), nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 
domiciliado(a) na Rua _________________.  
 

 
 

As partes acima qualificadas, MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, doravante 
dominado CONTRATANTE e a EMPRESA ____________, doravante denominada 
CONTRATADA, de comum acordo e nos termos da legislação pertinente, em especial 
do disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, firmam de comum acordo o 
presente contrato decorrente do Procedimento Licitatório - Pregão Eletrônico nº 
037/2016 – PMAT, protocolizado sob nº 0018.0012023/2016 e Proposta da 
Contratada, bem como, dos demais anexos e documentos que integram o processo, os 
quais desde já ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, 
independentemente de transcrição, nos termos das cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. É objeto deste contrato a “AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA OS NOVOS CMEIS”, CONFORME DESCRITIVOS E 
QUANTITATIVOS DO LOTE XX ABAIXO DESCRITO, e Anexos, do edital termo de 
referencia e leis vigentes”.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 

 
1 O prazo de entrega é de 15(quinze) dias corridos a contar do encaminhamento 
do empenho, o de execução e vigência 90(noventa)dias a contar da data da 
assinatura do contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, 
a critério da Administração, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, 
item I e II da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. 
 
1 A execução do objeto deverá observar às disposições contidas no edital de 
licitação, observando-se que a mesma deverá ocorrer no prazo fixado neste contrato, 
ressalvada as hipóteses de admissibilidade de prorrogação. 
 
2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias no objeto do presente contrato, 
nos limites e nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei 8.666/93, com as alterações dela 
decorrentes. 
 
3 A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do presente contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada. 
 
4 A Administração Pública também se reserva no direito de recusar todo e qualquer 
produto que seja considerado inadequado; que não atender as especificações contidas 
no presente contrato, no edital de licitação bem como as normas e especificações 
técnicas. 
 
5 O recebimento do objeto se dará conforme as disposições contidas no art. 73 e 
seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, observadas a 
necessidade de elaboração de termo circunstanciado para o recebimento provisório 
bem como para o recebimento definitivo. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA:  

1 O prazo de entrega da presente licitação será de 15 (quinze) dias corridos, após a 
assinatura do contrato do licitante vencedor e encaminhamento do empenho, 
excedendo este prazo será aplicado às sanções previstas na lei de licitação, já o de 
execução e vigência contratual será de 90(noventa)dias; 

2 Apresentar declaração de comprometimento que se tratando de produto importado, 
deverá constar na embalagem CNPJ do importador e manual em português, e ainda 
Apresentação de declaração que a licitante se responsabiliza a entregar os objetos 
licitados dentro das normas divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), no que couber, e em conformidade com as edições mais recentes e das 
demais condições e exigências contidas neste termo, edital e contrato. 

3 Os mobiliários e equipamentos recusados serão devolvidos e deverão ser 
substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da notificação, sem 
ônus para a Administração. 

4 O recebimento do objeto desta licitação ocorrerá na prefeitura municipal, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante contratada, sem ônus para esta prefeitura. 

5 Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma única, conforme 
solicitação da Secretaria responsável.  

6 Será verificada a equivalência do objeto licitado, com as especificações contidas no 
edital e seus anexos; 

7 Detectando-se alguma anormalidade: defeitos, falhas ou imperfeições, estes serão 
relacionados, e entregues a licitante vencedora para adoção das medidas cabíveis a fim 
de sanar os problemas. 

8 A eximir a Prefeitura Municipal de qualquer responsabilidade quanto a possíveis 
ocorrências que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou 
de terceiros, relativamente à entrega do objeto (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93); 

9 A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e 
sociais, que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega do 
objeto; 

10 A empresa que se recusar a entregar o objeto em discordância com as condições e 
especificações propostas neste Termo, estará sujeita a rescisão unilateral do contrato, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, cabendo defesa prévia, recurso e vista do processo, nos termos do art. 109 
do mesmo diploma legal; 

11 A detecção pela contratante de defeitos de fabricação, vícios que comprometam a 
qualidade dos equipamentos adquiridos independentemente da data, deverá o licitante 
vencedor trocar imediatamente os produtos com defeitos após comunicado prévio, sob 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
66 

pena de aplicação do disposto da Lei Federal nº. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), Lei de Licitações e Contratos e demais legislações. 

12 Esta prefeitura, a qualquer momento, poderá encaminhar o material fornecido ao 
fabricante/representante, para comprovação de autenticidade; 

13 Em caso de devolução por estarem em desacordo com as especificações, todas as 
despesas serão atribuídas à empresa contratada. 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
 

1 O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado de R$ ____, cujos 
valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada. 
 
2  O pagamento será mediante apresentação da nota fiscal detalhada, acompanhada 
das respectivas ordens de autorizações, devidamente atestada pelo Secretário 
Municipal de Saúde, dentro de 30 (trinta) dias após o encaminhamento da mesma; 
 
3 A liberação do pagamento ficará condicionada a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito – CND, emitida pelo INSS e do  
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, quando na apresentação da Fatura/Nota 
Fiscal; 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OCASIÃO 
DO PAGAMENTO. 

  
Por ocasião do pagamento deverá ser apresentado pela Contratada: 
 
1 Certidão Negativa de Débitos perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), referente ao mês imediatamente anterior. 
 
2 Cópia autenticada das guias de recolhimento do FGTS, devidamente quitadas. 
 
3 Cópia autenticada das guias de recolhimento da contribuição previdenciária, 
devidamente quitadas. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos 
documentos a que alude o item anterior bem como enquanto estiver pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à adjudicatária em virtude de 
penalidade ou inadimplemento das obrigações, assumidas pela adjudicatária ou 
decorrentes do contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento somente será efetuado a representante legal 
da Contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os preços do presente contrato são considerados fixos, 
ressalvadas as hipóteses de reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

 
As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 
11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                               
12.365.0019.1.086 – Construção de Centros de Educação Infantil  
4.4.90.52.00 – 1162 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 3162 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 1165 – Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.52.00 – 3165 – Equipamentos e Material Permanente 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  As despesas que seguir(em) no(s) exercício(s) 
subseqüente(s) correrá(ao) à conta da(s) Dotação(ões) Orçamentária(s) que for(em) 
consignada(s) no orçamento do Município e as alterações se processarão por meio de 
simples procedimento administrativo. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
1 A entregar os produtos no prazo estabelecido e de acordo com as especificações 
técnicas; 
 
2 A entregar os produtos em suas embalagens genuínas, lacradas, contendo as 
indicações de marca, fabricante, procedência e prazo de validade; 
 
3 A entregar os produtos sem sinais de violação. Não sendo aceito os produtos cujo 
acondicionamento original apresente sinais de violação ou vazamento consequente de 
depósito irregular ou do transporte inadequado do produto; 
 
4 A fornecer produtos sem nenhuma irregularidade, como, por exemplo, não conter as 
especificações técnicas exigidas, não corresponder à marca apresentada na proposta, 
ou ainda, produtos alterados ou adulterados, e havendo recusa da licitante em efetuar a 
sua troca, a Prefeitura enviará a um laboratório competente, uma amostra para 
elaboração de laudos, para verificar sua qualidade e/ou compatibilidade com as 
especificações técnicas exigidas. No caso de constatação de irregularidades nos 
produtos, as despesas oriundas do aludido exame serão de responsabilidade da 
licitante; 
 
5 A reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, sempre as suas expensas no todo 
ou em parte, o produto, em que se verificarem imperfeições, defeitos ou incorreções 
resultantes da entrega ou transporte do mesmo. 
 
6 A responsabilizar-se pela substituição imediata e as suas expensas, mediante 
solicitação da Prefeitura, do produto que porventura apresentar vícios ou defeitos em 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SMAP 

 

Avenida Emílio Johnson, 360 – Fone: 41 3699-8600– CEP 83501-970 

Almirante Tamandaré - Paraná 
68 

virtude da ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou de qualidade inferior 
e em desacordo com as especificações técnicas; 
 
7 A eximir o Município de qualquer responsabilidade quanto a possíveis ocorrências 
que venham a causar acidentes pessoais a empregados da contratada ou de terceiros, 
relativamente à entrega dos produtos (§ 1º do art. 71 da Lei 8666/93). 
 
8 A responsabilizar-se por todas as despesas com tributos fiscais, trabalhistas e sociais, 
que incidam ou venham a incidir, diretamente e indiretamente, na entrega dos insumos. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES, DO PROCESSO E FORMA DE APLICAÇÃO. 

 
1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se 
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes, 
obedecerá as normas estabelecidas neste contrato; 
 
2 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução 
irregular ou com atraso injustificado, tem como conseqüência a aplicação combinada 
das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei. 
 
3 As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, 
garantida a prévia defesa. 
 
4 Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada 
da infração e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, 
apresentar defesa. 
 
5 Recebida a defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, 
sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela imposição 
ou não de penalidade. 
 
6 Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis. 
 
7 Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a 
execução irregular ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das 
seguintes sanções: 
 

7.1 Advertência. 
 
7.2 Multa. 
 
7.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Municipal por prazo não superior a dois anos. 
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7.4  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

 
8 A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das 
necessárias medidas corretivas, no intuito de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou 
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s). 
 
9 A multa prevista no item 7.2 será: 
 

9.1 De 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total 
das obrigações assumidas pelo contratado. 
 
9.2 A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o 
descumprimento total das obrigações assumidas. 
 
9.3 De 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação 
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação. 
 
9.4 O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha 
sido assegurado o direito de defesa e de recurso do contrato, será descontado do 
primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual. 
 
9.5 Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do 
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da 
garantia prestada. 
 
9.6 Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao 
Tesouro Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contados da    intimação. 
 
9.7 O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará na inscrição em dívida 
ativa, para cobrança judicial.  

 
10  A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 
relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao 
agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 
 
11  Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações dela decorrentes. 
 
12  As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas 
e cominações que se verificarem aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, 
em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e outros, por 
mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos. 
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CLÁUSULA DEZ  – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 

1 O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na 
forma disposta pelo artigo 79 e conseqüências previstas no artigo 80, todos os artigos 
da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
2 Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da Administração, a 
qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias. 
 
3 A Administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou 
financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá 
direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos 
garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes. 
 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 

 

1 O acompanhamento e fiscalização ficará a cargo de servidor indicado pela 
Secretaria de Educação e Cultura, com a verificação dos quantitativos, das 
especificações técnicas e demais conformidades constantes neste termo de referência, 
do edital e do contrato. 
 
2 A Secretaria Municipal de Educação fiscalizara obrigatoriamente a execução do 
contrato, a fim de verificar se no seu desenvolvimento está sendo observados às 
especificações e demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar o 
fornecimento dos produtos que, não forem considerados satisfatórios e determinar a 
licitante a substituição de produtos ou correção de irregularidades. 
 
3 A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa licitante, até 
mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de 
imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do licitante ou de seus agentes e 
prepostos (Art. 70 da Lei nº 8.666/93, com suas alterações).   
 
 
CLÁUSULA DOZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
1 O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas 
disposições constantes do edital de licitação; pelas disposições contidas na Lei 
8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda, pelas demais disposições legais 
que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e 
mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas. 
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2 Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o Edital de licitação e seus 
anexos, bem como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido 
de base para a licitação. 
 
3 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o Foro 
Regional de Almirante Tamandaré da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
Estado do Paraná. 
 
4 Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de 
seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 8.666/93, 
com as alterações dela decorrentes. 
 
Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por 
estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, decorrente do Pregão 
Eletrônico nº. 037/2016, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus 
efeitos de direito. 
 

Almirante Tamandaré, __ de ______de 2016. 
 
  

ALDNEI JOSÉ SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

xxxxxxxxx 
Empresa Contratada 

 
 

ROMILDO SEBASTIÃO DE BRITO 
Secretario Municipal de Educação 


