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GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
037-2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e nove dia(s) do mês de outubro de dois mil e vinte e um, o Município de PLACAS, com sede na , nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços n° 037-2021,   RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os 
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ção de Conjunto de Moveis Escolar e Mesa de Cadeirante Escolar para atender as demandas da Sec. Mun. de 
Educação 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
Empresa: VIANORTE COMERCIO  E  SERVIÇOS LTDA- ME; C.N.P.J. nº 19.612.074/0001-07, estabelecida à av.perimetral norte 76, centro,

Placas PA, representada neste ato pelo Sr(a). EVARISTO NETO PINOTTI, C.P.F. nº 992.725.632-91.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

 00001  CONJUNTO INFANTILL HEXAGONAL UNIDADE 700.00 1.479,000 1.035.300,00

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e

01 Mesa Central.  MESA:  escolar  infantil com montagem

simplificada e que  permite  o  seu emprego também como

brinquedo infantil. Compreende      em um corpo

estruturante, um porta-livros      e um tampo

substancialmente trapezoidal. O  corpo  é  inteiriço de

forma poliédrica e  moldado  no processo de injeção com

termoplástico denominado copolímero de polipropileno em

uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo

e de secção  transversal  em ?U ?, voltado para dentro,

dois pés traseiros também em ?U ?, voltados para frente

e suavemente arqueados,    travessas    superiores    e

travessas inferiores de  ligação dos pés dianteiros nos

pés traseiros. O     tampo    apresenta    uma    forma

substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de

injeção com material  denominado  ABS,  porém  com base

menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases

maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base

menor do tampo,   se  destina  a  porta  ?  objetos.  O

porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e

moldado pelo processo    de    injeção   com   material

denominado Copolímero de   Polipropileno,  com  vértice

frontal arredondado, sendo    encaixada    em   trilhos

situados nas superfícies    internas    das   travessas

superiores do corpo  e  sendo  fixada por meio de pinos

salientes que se   projetam  da  placa  e  penetram  em

orifícios das travessas  superiores.  CADEIRA INFANTIL:

Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte

descrição técnica: Assento,  deve  ser confeccionado em

polipropileno copolímero injetado       e       moldado
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        anatomicamente com acabamento  texturizado  e dimensões

        de 330 mm  de  largura,  320 mm de profundidade 4 mm de

        espessura de parede com cantos arredondados, montados à

        estrutura por meio   de  4  (cavidades  reforçadas  com

        aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso

        de porcas e  parafusos.  A altura do assento até o chão

        deve ser de  350  mm. O encosto deve ser inteiriço, sem

        nenhum tipo de  ventilação  ou  abertura,  fabricado em

        termoplástico de engenharia        (Copolímero       de

        Polipropileno) injetado e  moldado  anatomicamente  com

        acabamento texturizado. Suas dimensões devem ser de 330

        mm de largura  por  185  mm de altura, com espessura de

        parede média de  3,5  mm.  A  peça  deve possuir cantos

        arredondados e une  se à estrutura por meio de encaixes

        de suas cavidades  posteriores  aos  tubos da estrutura

        metálica da cadeira  e  deve ser travada por dois pinos

        fixadores injetados em   polipropileno  copolímero,  na

        mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites

        ou parafusos. Estrutura, deve ser fabricada em tubos de

        aço industrial 1008/1020,   é  composta  por  pernas  e

        travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura

        de parede de  1,06  mm. As peças devem ser unidas entre

        si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto ainda deve

        recebe tratamentos de  banhos  químicos e pintura epóxi

        (pó), o que  possibilita  proteção  contra  oxidação  e

        maior vida útil  à  estrutura. Nas pontas dos tubos dos

        pés a cadeira    deve    recebe   ponteiras   plásticas

        fabricadas pelo processo  de  injeção de termoplásticos

        de engenharia (Copolímero    de   Polipropileno)   MESA

        CENTRAL: com a  seguinte descrição técnica: Constituída

        de duas peças  plásticas  e  um  tubo central. As peças

        plásticas são confeccionadas      em      polipropileno

        copolímero injetado com acabamento superficial liso sem

        brilho, com espessura  mínima  de 3mm. As peças, vistas

        superiormente, apresentam formato  sextavado para união

        de 06 mesas,   que  formam  um  círculo.  Possuindo  07

        divisórias: Seis referentes  às  faces  externas  e uma

        central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto

        de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central

        fabricada em tubo  de  aço  industrial  com diâmetro de

        38,1mm com espessura  de  0,9mm. As peças plásticas são

        encaixadas no tubo,  uma em cada extremidade, Altura em

        relação ao piso  590  mm. Conjunto com Mesas Infantil e

        Cadeiras Infantil nas  Cores:  Amarelo, Vermelho, Azul,

        Laranja, Verde e   Roxo.   Mesa   Central   Cor  Cinza,

        Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca.

 00002  CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES           UNIDADE             600.00         1.299,000       779.400,00

        composta por tampo em plástico injetado de alto impacto

        à base de  ABS  Natural,  que  se fixam à estrutura por

        meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa

        (2 de cada  lado),  3  encaixes centrais e 4 parafusos.

        Após montada a mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de

        altura aproximadamente. A  estrutura  deve  ser formada

        por um quadro  fabricado  em  tubo  de aço 1010/1020 de

        seção 20x40mm com  1,2mm  composto  por 3 travessas e 2

        cabeceiras. Nos quatro   cantos  do  quadro,  na  parte

        inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020

        onde serão montados  os pés da mesa. Esse cone deve ser

        fabricado em tubo  •  2? com 2,25mm de parede e receber

        internamente uma bucha   plástica   também   cônica   e

        expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso

        de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de

        aço 1010/1020 • 1.1/2?x 0,9mm de parede. Na extremidade

        inferior de cada  pé  deve  existir  de  uma sapata com

        regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada

        em polipropileno.T odas as peças metálicas que compõe a

        mesa devem receber  tratamento  anticorrosivo e pintura

RUA OLAVO BILAC - CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

Prefeitura Municipal de Placas

        em tinta Epoxi.   A   cadeira  por  sua  vez  deve  ser

        constituída de estrutura  metálica,  assento  e encosto

        plásticos. Assento, deve     ser    confeccionado    em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento  texturizado  e dimensões

        de 330 mm  de  largura,  320 mm de profundidade 4 mm de

        espessura de parede com cantos arredondados, montados à

        estrutura por meio de 4 cavidades reforçadas com aletas

        de no mínimo  3  mm  de  espessura dispensando o uso de

        porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve

        ser de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum

        tipo de ventilação    ou    abertura,    fabricado   em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento  polido.  Suas  dimensões

        aproximadas devem ser  330  mm de largura por 185 mm de

        altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça

        deve possuir cantos  arredondados e unir-se à estrutura

        por meio de  encaixes de suas cavidades posteriores aos

        tubos da estrutura  metálica  da  cadeira e ser travado

        por dois pinos  retráteis  injetados  em  polipropileno

        copolímero, na mesma  cor  do  encosto,  dispensando  a

        presença de rebites  ou parafusos. A estrutura deve ser

        fabricada em tubos  de  aço  industrial,  composta  por

        pernas e travessas   em  tubo  de  seção  circular  com

        diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e

        ?L?s? fabricados em  tubo  de seção quadrada 20x20 mm e

        espessura de parede  de  1,2  mm.  As  peças  devem ser

        unidas entre si  por meio de solda MIG. O conjunto deve

        receber tratamentos de  banhos químicos e pintura epóxi

        (pó), o que  possibilita  proteção  contra  oxidação  e

        maior vida útil  à  estrutura. Nas pontas dos tubos dos

        pés a cadeira   deve  receber  ponteiras  plásticas  de

        polipropileno para acabamento  no  padrão  FDE,  e  nas

        extremidades das travessas    devem    ser    colocadas

        ponteiras de polipropileno  com  aba  para proteção das

        estruturas quando as    mesmas    são   empilhadas   no

        transporte.                                            

 00003  CONJUNTO ALUNO INFANTIL                             UNIDADE           1,500.00           485,000       727.500,00

        O conjunto abaixo   descrito   deve   ser   certificado

        conforme norma COMPULSÓRIA  ABNT  NBR  14006.  Conjunto

        formado por uma  cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser

        composta por: estrutura   metálica,  assento,  encosto,

        ponteiras, sapatas e   fixadores   plásticos,   e  dois

        parafusos. O assento    deve   ser   confeccionado   em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento  texturizado  e dimensões

        aproximadas de 395   mm   de   largura,   305   mm   de

        profundidade 4 mm  de  espessura  de  parede com cantos

        arredondados, montado à   estrutura   por  meio  de  um

        encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2

        (duas) cavidades reforçadas   com   aletas  de  2mm  de

        espessura, que acomodam   parafusos  auto  atarraxantes

        para plástico de  diâmetro  5x25  mm fenda phillips. Na

        parte frontal, que  fica  em  contato  com as pernas do

        usuário deve ser  provido de borda arredondada com raio

        a fim de  não obstruir a circulação sanguínea. A altura

        do assento até  o  chão  deve  ser de 355 mm. O encosto

        deve ser inteiriço,  sem  nenhum  tipo de ventilação ou

        abertura, fabricado em     polipropileno     copolímero

        injetado e moldado    anatomicamente   com   acabamento

        texturizado. Suas dimensões  aproximadas  devem  ser de

        375 mm de  largura  por 195 mm de altura, com espessura

        de parede média  de  3,5 mm. A peça deve possuir cantos

        arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes

        de suas cavidades  posteriores  aos  tubos da estrutura

        metálica da cadeira   e  ser  travada  por  dois  pinos

        retráteis injetados em   polipropileno  copolímero,  na
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        mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites

        ou parafusos. A  estrutura  deve ser fabricada à partir

        de tubos de  secção  redonda com › 19,05 mm e 1,5 mm de

        espessura de parede  dobrados  e  soldados.  O conjunto

        estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi

        em pó. As  extremidades  das  pernas  da  cadeira devem

        receber sapatas plásticas  de acabamento padrão FNDE. A

        mesa deve ter  590 mm de altura e permitir sua montagem

        completa por encaixes  de  seus componentes e poder ser

        utilizada de ambos  os lados, frente ou traz dependendo

        da escolha do  usuário.  Deve possuir tampo injetado em

        termoplástico ABS virgem,  com  pigmentação, superfície

        lisa sem brilho  e  com  formato  de  2  (dois) ângulos

        possibilitando a formação  de  círculos com 6 (seis) ou

        30 (trinta) mesas.  O  tampo  deve  fixar-se  ao contra

        tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo

        Snap-fit e duas  torres  para  fixação por parafusos. O

        contra tampo deve   apoiar,  reforçar  e  estruturar  a

        superfície do tampo  além de prover acabamento na parte

        inferior do tampo  da mesa. As dimensões aproximadas do

        tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base

        menor e 560  mm  lateralmente, contendo 02 (dois) porta

        objetos laterais da  superfície  de  uso  integrados ao

        tampo disponibilizando uma  área  útil de superfície de

        uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois

        porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve

        possuir 01 (um)  porta  livro  em  formato  retangular,

        injetado em termoplástico  com  superfície texturizada,

        aberto por todos  os  lados  facilitando o manuseio dos

        materiais. A estrutura   metálica   da  mesa  deve  ser

        confeccionada em tubos  de  aço 1010/1020, sendo a base

        do tampo com  tubo  quadrado  de 20x20mm e espessura de

        1,9 mm soldados   à  duas  camisas  metálicas  de  tubo

        metalon 29x58mm e  espessura  de parede de 1,9mm unidas

        entre sí por  um  tubo metalon 29x58mm com espessura de

        parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas

        com tubo metalon 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos

        pés da mesa   fabricados  em  tubo  de  ›  38,10  mm  e

        espessura de 1,5   mm   com   ponteiras   plásticas  de

        acabamento padrão FDE/FNDE  fixadas por meio de rebites

        tipo POP. A  montagem  das  pernas  da mesa ao tampo se

        dará por meio  de  4 parafusos. Todos os componentes da

        estrutura metálica devem  ser fabricados em tubo de aço

        industrial, tratados por  conjuntos de banhos químicos,

        e receber pintura epóxi em pó.                         

 00006  CONJUTO JUVENIL COM PRANCHETA FRONTAL               UNIDADE              50.00           369,000        18.450,00

        O Conjunto se   trata   de   uma  cadeira  escolar  com

        prancheta frontal regulável   acoplada   a   estrutura.

        Composto por estrutura metálica, pés, assento, encosto,

        porta-livros e tampo   e   contra  tampo  da  prancheta

        plásticos. O tampo  da  prancheta  deve ser injetado em

        ABS virgem com  dimensões  aproximadas  de  540  mm  de

        largura por 350  mm  de comprimento. Deve possuir porta

        lápis integrado com  dimensões de aproximadas de 280x25

        mm. O tampo  deve  ser encaixado ao contra tampo, feito

        em ABS reciclado,  formando  um  bloco. Esse bloco deve

        ser fixado ao  trilho  através de um sistema de encaixe

        com 4 buchas   e   tubos   deslizantes,   permitindo  a

        regulagem da distância entre a prancheta e o encosto de

        340 mm até  410  mm aproximadamente (70 mm de curso). A

        altura da prancheta   ao   chão  deve  ser  de  580  mm

        aproximadamente. O assento   deve   ser   fabricado  em

        polipropileno copolímero injetado,              moldado

        anatomicamente com acabamento   polido,  com  dimensões

        aproximadas de 400   mm   de   largura,   400   mm   de

        profundidade, 5 mm  de  espessura  de  parede  e cantos

        arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
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        cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos

        para plástico FL  de  diâmetro  5x30 mm fenda Phillips.

        Deve possuir também  a  borda  frontal arredondada para

        não obstruir a   circulação  sanguínea  do  usuário.  A

        altura do assento  até  o  chão  deve  ser  de  380  mm

        aproximadamente. O encosto   deve  ser  inteiriço,  sem

        aberturas, em polipropileno     copolímero    injetado,

        moldado anatomicamente com   acabamento   polido,   com

        dimensões aproximadas de  400  mm de largura por 200 mm

        de altura, com  espessura  de  parede  de 4 mm e cantos

        arredondados. Sendo unido  à estrutura por meio de suas

        cavidades posteriores que   se   encaixam  à  estrutura

        metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em

        polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando

        a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve

        ser produzido em  polipropileno  copolímero virgem pelo

        processo de injeção  de  termoplásticos.  Ele  deve ser

        totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com

        aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura

        frontal de acesso    ao    porta-livros    deve   medir

        aproximadamente 270mm x  85mm,  e sua profundidade deve

        ser de 270mm.  Deve  acoplar-se  ao  assento através de

        abas que se  prolongam  da  cesta  e  juntam-se  com  a

        estrutura onde serão   fixadas   por   2  parafusos.  A

        estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020.

        Sendo a base  de ligação do assento e encosto com tubos

        de secção quadrada  20x20  mm  e espessura de parede de

        1,2mm dobrados Duas  barras  horizontais de sustentação

        do assento em  tubo  de secção quadrada 25x25 mm, sendo

        que as mesmas  devem  subir  até  o  tampo  formando um

        conjunto de sustentação  do  tampo, que interliga com o

        assento. As colunas  devem  ser feitas de tubos metalon

        medindo 29x58 mm,   espessura  de  parede  de  1,2  mm,

        fixadas na base de ligação do assento e encosto através

        de 4 (quatro)   parafusos  com  porcas  embutidas.  Uma

        travessa em tubo  de  secção  quadrada  20x20  mm,  com

        espessura de parede  de  1,2  mm,  dotada de flanges em

        suas extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)

        parafusos, sendo 4  (quatro)  para cada lado, que ligam

        uma coluna à  outra.  A  base  da  prancheta  deve  ser

        composta por 2 (dois) tubos de secção quadrada, medindo

        20x20 mm e  com  espessura  de parede de1,2 mm, uma mão

        francesa na parte  frontal  da estrutura medindo 20x130

        mm com espessura  de  2,0  mm e dois guias da prancheta

        feitos em tubos  de 28,6 mm de diâmetro e com parede de

        2,25 mm por  onde  os  tubos deslizantes de 19,05 mm de

        diâmetro e 1,2  mm de espessura de parede deslizam para

        permitir a regulagem   da  distância  da  prancheta.  O

        suporte para mochila deve ser fabricado em aço de baixo

        teor de carbono,   confeccionado  com  barra  chata  de

        12,7x2,7 mm, formando   um  arco  com  raio  de  35  mm

        aproximadamente. Todas as  peças da estrutura devem ser

        unidas entre si  por  solda MIG, passar por um conjunto

        de banhos químicos  e  serem  pintadas  com tinta epóxi

        (pó) o que  garante  proteção antioxidante e maior vida

        útil da estrutura.  A  base dos pés deve ser em formato

        de arco, todo   em   polipropileno  copolímero  virgem,

        fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os

        pés devem ser fixados à estrutura por 2 (dois) encaixes

        e montados sob  pressão,  de  maneira que resista a uma

        condição severa de  uso. Os pés devem ter uma espessura

        de parede mínima  de  4  mm  com  nervuras  em  todo  o

        comprimento do pé  medindo  aproximadamente  460 mm, os

        mesmos devem envolver  as  2 (duas) colunas a no mínimo

        80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com

        a umidade do  chão, para evitar a oxidação e também com

        a função de  proteção da pintura, função antiderrapante
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        e amortecimento de impacto.                            

 00008  CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRÁTORIA PPARA PROFESSOR   UNIDADE             500.00           629,000       314.500,00

        Mesa com tampo  injetado em termoplástico à base de ABS

        Natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e

        com formato retangular que se fixa à estrutura por meio

        de encaixes, sendo  4  encaixes nas laterais da mesa (2

        de cada lado)  e  3  encaixes  centrais  e 4 parafusos.

        Possui um Painel    Frontal   de   650x250mm   laminado

        melamínico de Baixa  Pressão  na  espessura  de  15 mm,

        branco e fixado   na   parte  frontal  da  mesa  por  4

        parafusos soberbos. Após  montada a mesa mede 610x810mm

        e tem 760mm  de  altura.  A  estrutura é formada por um

        quadro fabricado em  tubo  de  aço  1010/1020  de seção

        20x40mm com 1,2mm   composto   por   3  travessas  e  2

        cabeceiras. Nos quatro   cantos  do  quadro,  na  parte

        inferior do mesmo  existe um cone em aço 1010/1020 onde

        são montados os  pés  da mesa. Esse cone é fabricado em

        tubo • 2?  com  2,25mm  de parede e recebe internamente

        uma bucha plástica   também  cônica  e  expansível  que

        realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As

        pernas são fabricadas   em  tubo  de  aço  1010/1020  •

        1.1/2?x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada

        pé existe de  uma  sapata  com regulagem de altura para

        nivelamento da mesa,  fabricada em polipropileno. Todas

        as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento

        anticorrosivo e pintura   em  tinta  Epoxi.  A  Cadeira

        Giratória deve ser  constituída  de  assento  e encosto

        plataforma, coluna e  base  com  sapata. A estrutura de

        sustentação do assento  e encosto deve ser fabricada em

        tubos de aço  1010  /  1020  com • 22.20 mm e 1.50mm de

        espessura de parede,  fosfatada  e  pintada  com  tinta

        epóxi pó. Os  tubos  devem  ser curvados e furados para

        acoplarem-se ao assento   e  encosto  unindo-se  com  o

        mecanismo onde serão  fixados por 4 parafusos ¬?x1.1/2?

        mm sextavados flangeados.  O  conjunto  deve  ser então

        acoplando ao pistão  a  gás  e  esse acoplado à base de

        cinco pernas com  sapatas. O assento deve ser produzido

        em polipropileno copolímero    injetado    e    moldado

        anatomicamente com acabamento      texturizado,     com

        dimensões aproximadas de  465  mm de largura, 470 mm de

        profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos

        arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro)

        porcas aparafusadas (bucha   americana   ¬?x13mm)  e  4

        (quatro) parafusos sextavados   flangeados   ¬?x1.1/2?.

        Sobre o assento  deve  existir  um estofamento com alma

        plástica fixado ao  mesmo  por  meio  de parafusos para

        plástico. A altura   do   assento   ao  piso  deve  ser

        regulável de 410  à  520  mm aproximadamente. O encosto

        deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado

        e moldado anatomicamente  com  acabamento  texturizado,

        com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm

        de altura, com  espessura  de  parede  de  5mm e cantos

        arredondados, unido à  estrutura  metálica pelo encaixe

        de dupla cavidade  na parte posterior do encosto, sendo

        travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em

        polipropileno copolímero, na     cor     do    encosto,

        dispensando a presença   de  rebites  ou  parafusos.  O

        encosto deve possuir furos para ventilação. O mecanismo

        deve ser feito  em  chapa de aço 1010/1020 de espessura

        2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada de

        alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para

        regulagem de altura  do  assento.  A base penta pé deve

        ser fabricada em  chapa  1010/1020 de espessura 1,20mm,

        fosfatada pintada com   tinta  epóxi  pó,  coberta  com

        carenagem injetada em   polipropileno   com  acabamento

        texturizado. A coluna  deve ser com movimento à gás com

        curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295 mm e máximo
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        de 405 mm   aproximadamente,   coberta   com  carenagem

        injetada em polipropileno com acabamento texturizado.  

 00009  CONJUNTO REFEITORIO COM 10 LUGARES  COMPOSTO DE ME  UNIDADE             200.00           799,000       159.800,00

        SA E 10 CADEIRAS ADULLTO                          

        A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada

        em ABS injetado  de alto impacto, formado por 4 módulos

        que se fixam  à estrutura por meio de encaixes, sendo 4

        encaixes nas laterais  da  mesa  (2  de  cada lado) e 3

        encaixes centrais por  módulo e 4 parafusos por módulo.

        Após montada a  mesa  mede  2480x820mm  e  tem 760mm de

        altura. A estrutura  deve  ser  formada  por  um quadro

        fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com

        1,2mm composto por  3  travessas  e  2  cabeceiras.  As

        pernas devem ser  fabricadas em tubo de aço 1010/1020 •

        1.1/2?x0,9mm de parede   e  encaixadas  sem  o  uso  de

        parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de

        uma sapata com  regulagem de altura para nivelamento da

        mesa, fabricada em  polipropileno, nos quatro cantos do

        quadro, na parte  inferior  do mesmo são soldados cones

        de aço 1010/1020,  onde  são encaixados os pés da mesa.

        Esses cones são  fabricados  em tubo •2?, com 2,25mm de

        espessura de parede  e  recebem  internamente uma bucha

        plástica também cônica  e expansível que fixa as pernas

        sem necessidade de  parafusos. Todas as peças metálicas

        que compõe a  mesa  recebem  tratamento anticorrosivo e

        pintura em tinta  Epoxi.  Cadeira com assento e encosto

        em resina plástica    virgem    ou   em   polipropileno

        copolímero, fabricados pelo    processo    de   injeção

        termoplástico, moldado anatomicamente   com  acabamento

        polido. Assento unido   a   estrutura  por  meio  de  4

        (quatro) cavidades reforçadas  com aletas, que acomodam

        parafusos para plástico  fl  de  diâmetro 5x30 mm fenda

        phillips. Possui também  a  borda  frontal  arredondada

        para não obstruir  a  circulação  sanguínea do usuário.

        Encosto unido à  estrutura  por  meio de suas cavidades

        posteriores que se   encaixam   à  estrutura  metálica,

        travada por dois    pinos    retráteis   injetados   em

        polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando

        a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas

        mínimas 400mm x  400mm e medidas máximas 405mm x 405mm,

        altura assento/chão 460mm      aproximadamente      sem

        orifícios. Encosto com  medidas mínimas 400mm x 200 mm,

        sem orifícios estrutura  do  assento e encosto formados

        por dois pares   de   tubo  medindo  20mm  x  20mm  com

        espessura de 1,2mm  que fazem a interligação da base do

        assento com os   pés.  duas  travessas  horizontais  de

        ligação e sustentação  do  assento  também  em  tubo de

        secção quadrada 20mm  x20mm  espessura de parede 1,2mm,

        toda a estrutura  metálica  é  fabricada em tubo de aço

        industrial tratados por  conjuntos  de  banhos químicos

        para a proteção  e  longevidade da estrutura e soldados

        através do sistema  MIG.  A  base dos pés em formato de

        arco, todo em    polipropileno    copolímero    virgem,

        fabricado pelo processo  de injeção de termoplástico os

        pés são fixados  à  estrutura  por  2 (dois) encaixes e

        montados sob pressão,  de  maneira  que  resista  a uma

        condição severa de  use  evitando  assim  o contato dos

        tubos com a umidade do chão, prevenindo contra ferrugem

        Toda a estrutura  metálica  é  fabricada em tubo de aço

        industrial tratados por  conjuntos  de  banhos químicos

        para proteção e  longevidade  da  estrutura  e  soldado

        através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.      

 00010  CONJUNTO REFEITTORIO COM 10 LUGARES COMPOSTO DE ME  UNIDADE             150.00           709,000       106.350,00

        SA E 10 CADEIRAS TAMANHO INFAN                    

        A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada

        em ABS injetado  de alto impacto, formado por 4 módulos

        que se fixam  à estrutura por meio de encaixes, sendo 4
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        encaixes nas laterais  da  mesa  (2  de cada l ado) e 3

        encaixes centrais por  módulo e 4 parafusos por módulo.

        Após montada a  mesa  mede  2480x820mm  e  tem 590mm de

        altura. A estrutura  deve  ser  formada  por  um quadro

        fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com

        1,2mm por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos

        do quadro, na  parte  inferior  do  mesmo  são soldados

        cones de aço  1010/1020,  onde são encaixados os pés da

        mesa. Esses cones  são  fabricados  em  tubo  •2?,  com

        2,25mm de espessura  de  parede  e recebem internamente

        uma bucha plástica  também cônica e expansível que fixa

        as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas devem

        ser fabricadas em  tubo de aço 1010/1020 • 1.1/2?x0,9mm

        de parede e  encaixadas  sem  o  uso  de  parafusos. Na

        extremidade inferior de  cada  pé  existe de uma sapata

        com regulagem de   altura  para  nivelamento  da  mesa,

        fabricada em polipropileno.  Todas  as  peças metálicas

        que compõe a  mesa  recebem  tratamento anticorrosivo e

        pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta por

        estruturas metálicas, pés, assento e encosto plásticos.

        O assento deve    ser    fabricado   em   polipropileno

        copolímero injetado, moldado     anatomicamente     com

        acabamento polido, com  dimensões aproximadas de 330 mm

        de largura, 320  mm  de profundidade, 5 mm de espessura

        de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por

        meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que

        acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm

        fenda Phillips. Deve  possuir  também  a  borda frontal

        arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do

        usuário. A altura do assento até o chão deve ser de 460

        mm aproximadamente. O  encosto  deve ser inteiriço, sem

        aberturas, em polipropileno     copolímero    injetado,

        moldado anatomicamente com   acabamento   polido,   com

        dimensões aproximadas de  330  mm de largura por 165 mm

        de altura, com  espessura  de  parede  de 4 mm e cantos

        arredondados. Sendo unido  à estrutura por meio de suas

        cavidades posteriores que   se   encaixam  à  estrutura

        metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em

        polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando

        a presença de  rebites  ou  parafusos. A estrutura deve

        ser fabricada em  tubos  de aço 1010/1020. Sendo a base

        de ligação do  assento  e  encosto  com tubos de secção

        quadrada 20x20 mm   e  espessura  de  parede  de  1,2mm

        dobrados. Duas travessas   horizontais   de  ligação  e

        sustentação do assento   também   em   tubo  de  secção

        quadrada 20x20 mm espessura de parede 1,2mm. As colunas

        devem ser feitas  de  tubos  metalon  medindo 29x58 mm,

        espessura de parede  de  1,2  mm,  fixadas  na  base de

        ligação do assento  e  encosto  através  de  4 (quatro)

        parafusos com porcas embutidas. Uma travessa em tubo de

        secção quadrada 20x20  mm,  com  espessura de parede de

        1,2 mm, dotada  de flanges em suas extremidades, fixada

        entre as colunas   por  8  (oito)  parafusos,  sendo  4

        (quatro) para cada  lado, que ligam uma coluna à outra.

        A base dos  pés  deve  ser  em formato de arco, todo em

        polipropileno copolímero virgem,     fabricado     pelo

        processo de injeção  de termoplástico. Os pés devem ser

        fixados à estrutura  por  2  (dois) encaixes e montados

        sob pressão, de  maneira  que  resista  a  uma condição

        severa de uso. Os pés devem ter uma espessura de parede

        mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé

        medindo aproximadamente 460   mm,   os   mesmos   devem

        envolver as 2  (duas)  colunas  a  no  mínimo  80 mm de

        altura, evitando assim   o  contato  dos  tubos  com  a

        umidade do chão,  para evitar a oxidação e também com a

        função de proteção  da pintura, função antiderrapante e

        amortecimento de impacto.  Todas  as peças da estrutura
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        metálica devem ser  unidas  por  solda MIG, tratadas em

        conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi

        (pó), o que  garante  proteção antioxidante e uma maior

        vida útil ao conjunto.                                 

                                                                                           VALOR TOTAL R$    3.141.300,00

Empresa: ARACUA COMERCIO  DE  MOVEIS  EIRELI;  C.N.P.J.  nº  19.271.852/0001-41,  estabelecida à R DISTRITO INDUSTRIAL, DISTRITO

INDUST, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). SR. JOSE PAULO GOMES, C.P.F. nº 903.933.842-68.                       

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00004  CONJUNTO ALUNO JUVENIL                              UNIDADE           1,800.00           508,000       914.400,00

        O conjunto abaixo   descrito   deve   ser   certificado

        conforme norma COMPULSÓRIA  ABNT  NBR  14006.  Conjunto

        formado por uma  cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser

        composta por: estrutura   metálica,  assento,  encosto,

        ponteiras, sapatas e   fixadores   plásticos,   e  dois

        parafusos. O assento    deve   ser   confeccionado   em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento  texturizado  e dimensões

        aproximadas de 395   mm   de   largura,   345   mm   de

        profundidade 4 mm  de  espessura  de  parede com cantos

        arredondados, montado à   estrutura   por  meio  de  um

        encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2

        (duas) cavidades reforçadas   com   aletas  de  2mm  de

        espessura, que acomodam   parafusos  auto  atarraxantes

        para plástico de  diâmetro  5x25  mm fenda phillips. Na

        parte frontal, que  fica  em  contato  com as pernas do

        usuário deve ser  provido de borda arredondada com raio

        a fim de  não obstruir a circulação sanguínea. A altura

        do assento até  o  chão  deve  ser de 385 mm. O encosto

        deve ser inteiriço,  sem  nenhum  tipo de ventilação ou

        abertura, fabricado em     polipropileno     copolímero

        injetado e moldado    anatomicamente   com   acabamento

        texturizado. Suas dimensões  aproximadas  devem  ser de

        375 mm de  largura  por 195 mm de altura, com espessura

        de parede média  de  3,5 mm. A peça deve possuir cantos

        arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes

        de suas cavidades  posteriores  aos  tubos da estrutura

        metálica da cadeira   e  ser  travada  por  dois  pinos

        retráteis injetados em   polipropileno  copolímero,  na

        mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites

        ou parafusos. A  estrutura  deve ser fabricada à partir

        de tubos de  secção  redonda com › 19,05 mm e 1,5 mm de

        espessura de parede  dobrados  e  soldados.  O conjunto

        estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi

        em pó. As  extremidades  das  pernas  da  cadeira devem

        receber sapatas plásticas  de  acabamento padrão FDE. A

        mesa deve ter  650 mm de altura e permitir sua montagem

        completa por encaixes  de  seus componentes e poder ser

        utilizada de ambos  os lados, frente ou traz dependendo

        da escolha do  usuário.  Deve possuir tampo injetado em

        termoplástico ABS virgem,  com  pigmentação, superfície

        lisa sem brilho  e  com  formato  de  2  (dois) ângulos

        possibilitando a formação  de  círculos com 6 (seis) ou

        30 (trinta) mesas.  O  tampo  deve  fixar-se  ao contra

        tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo

        Snap-fit e duas  torres  para  fixação por parafusos. O

        contra tampo deve   apoiar,  reforçar  e  estruturar  a

        superfície do tampo  além de prover acabamento na parte

        inferior do tampo  da mesa. As dimensões aproximadas do

        tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base

        menor e 560  mm  lateralmente, contendo 02 (dois) porta

        objetos laterais da  superfície  de  uso  integrados ao

        tampo disponibilizando uma  área  útil de superfície de

        uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois
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        porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve

        possuir 01 (um)  porta  livro  em  formato  retangular,

        injetado em termoplástico  com  superfície texturizada,

        aberto por todos  os  lados  facilitando o manuseio dos

        materiais. A estrutura   metálica   da  mesa  deve  ser

        confeccionada em tubos  de  aço 1010/1020, sendo a base

        do tampo com  tubo  quadrado  de 20x20mm e espessura de

        1,9 mm soldados   à  duas  camisas  metálicas  de  tubo

        metalon 29x58mm e  espessura  de parede de 1,9mm unidas

        entre sí por  um  tubo metalon 29x58mm com espessura de

        parede de 1,5mm.   As   pernas   das  mesas  devem  ser

        fabricadas com tubo  metalon  29x58 mm espessura 1,9 mm

        soldados aos pés  da mesa fabricados em tubo de › 38,10

        mm e espessura  de  1,5  mm  com ponteiras plásticas de

        acabamento padrão FDE/FNDE  fixadas por meio de rebites

        tipo POP. A  montagem  das  pernas  da mesa ao tampo se

        dará por meio  de  4 parafusos. Todos os componentes da

        estrutura metálica devem  ser fabricados em tubo de aço

        industrial, tratados por  conjuntos de banhos químicos,

        e receber pintura epóxi em pó.                         

 00007  CONJUNTO ADULTO COM PRANCHETA LATERAL               UNIDADE              50.00           368,000        18.400,00

        O Conjunto se   trata   de   uma  cadeira  escolar  com

        prancheta lateral fixa  acoplada  a estrutura. Composto

        por estrutura metálica,  assento, encosto, porta-livros

        e prancheta plásticos.  A  prancheta deve ser fabricada

        em ABS injetado  com  contra-tampo  também  injetado em

        Polipropileno nas dimensões  620  mm de comprimento por

        318 mm de   largura   aproximadamente,   permitindo   a

        inserção de uma  folha  A4  rotacionada  em  20ø em sua

        superfície de trabalho.  Tampo e contra-tampo devem ser

        encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados

        por meio de  um  parafuso para plástico abraçando entre

        eles a estrutura  de  suporte  do conjunto. A altura da

        prancheta ao chão  na  região de apoio do cotovelo deve

        ser de aproximadamente  685  mm  e a mesma deve possuir

        uma inclinação em  torno  de 10ø com o plano horizontal

        afim de proporcionar   maior   conforto  ergonômico  ao

        usuário. O assento    deve    ser    confeccionado   em

        polipropileno copolímero (PP)    injetado   e   moldado

        anatomicamente com acabamento     texturizado.     Suas

        dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm

        de profundidade com  5mm  de  espessura de parede. Deve

        possuir cantos arredondados  e  unir-se à estrutura por

        meio de 4  (quatro)  parafuso  5x30  para  plástico.  A

        altura do assento  até  o  chão  deve  ser  de  460  mm

        aproximadamente. O encosto   deve   ser   fabricado  em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento      texturizado,     com

        dimensões aproximadas de  460mm de largura por 330mm de

        altura, com espessura   de   parede  de  5mm  e  cantos

        arredondados, unido à  estrutura  metálica pelo encaixe

        de dupla cavidade  na parte posterior do encosto, sendo

        travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em

        polipropileno copolímero, na     cor     do    encosto,

        dispensando a presença   de  rebites  ou  parafusos.  O

        encosto deve possuir    furos    para   ventilação.   O

        porta-livros deve ser    produzido   em   polipropileno

        copolímero virgem pelo    processo    de   injeção   de

        termoplásticos. Ele deve  ser  totalmente  fechado  nas

        partes laterais e   traseira   e   com  aberturas  para

        ventilação na parte  inferior.  A  abertura  frontal de

        acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm

        x 85mm, e  sua  profundidade  deve  ser  de 270mm. Deve

        acoplar-se ao assento  através de abas que se prolongam

        da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas

        por 2 parafusos.  A  estrutura  deve  ser  fabricada em

        tubos de aço  1010/1020,  sendo  a  base  de ligação do
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        assento e encosto  e  as  pernas  com  tubos  de secção

        oblonga 16x30 mm   e   espessura  de  parede  de  1,5mm

        dobrados. Duas travessas  horizontais  em tubo de 22 mm

        de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão

        de encaixe para  o  suporte  da prancheta. Esse por sua

        vez deve ser  fabricado  em um tubo 19 mm de diâmetro e

        1,2 mm de  espessura  de  parede.  Todas  as  peças  da

        estrutura metálica devem  ser  unidas  por  solda  MIG,

        tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com

        tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e

        uma maior vida  útil  ao  conjunto. Além disso todas as

        pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas.  

                                                                                           VALOR TOTAL R$      932.800,00

Empresa: NORTE COMERCIO  ENGENHARIA  E  LOCÇOES  LTDA;  C.N.P.J. nº 33.079.970/0001-83, estabelecida à R COMANDANTE ADAO, JARDIM

INDEPEND, Altamira PA, representada neste ato pelo Sr(a). SRA. ANA HELEEN CASTRO SOUZA, C.P.F. nº 005.910.792-83.               

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                            UNIDADE         QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

 00005  CONJUNTO ALUNO ADULTO                               UNIDADE           2,500.00           531,000     1.327.500,00

        O conjunto abaixo   descrito   deve   ser   certificado

        conforme norma COMPULSÓRIA  ABNT  NBR  14006.  Conjunto

        formado por uma  cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser

        composta por: estrutura   metálica,  assento,  encosto,

        ponteiras, sapatas e   fixadores   plásticos,   e  dois

        parafusos. O assento    deve   ser   confeccionado   em

        polipropileno copolímero injetado       e       moldado

        anatomicamente com acabamento  texturizado  e dimensões

        aproximadas de 395   mm   de   largura,   420   mm   de

        profundidade 4 mm  de  espessura  de  parede com cantos

        arredondados, montado à   estrutura   por  meio  de  um

        encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2

        (duas) cavidades reforçadas   com   aletas  de  2mm  de

        espessura, que acomodam   parafusos  auto  atarraxantes

        para plástico de  diâmetro  5x25  mm fenda phillips. Na

        parte frontal, que  fica  em  contato  com as pernas do

        usuário deve ser  provido de borda arredondada com raio

        a fim de  não obstruir a circulação sanguínea. A altura

        do assento até  o  chão  deve  ser de 460 mm. O encosto

        deve ser inteiriço,  sem  nenhum  tipo de ventilação ou

        abertura, fabricado em     polipropileno     copolímero

        injetado e moldado    anatomicamente   com   acabamento

        texturizado. Suas dimensões  aproximadas  devem  ser de

        375 mm de  largura  por 195 mm de altura, com espessura

        de parede média  de  3,5 mm. A peça deve possuir cantos

        arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes

        de suas cavidades  posteriores  aos  tubos da estrutura

        metálica da cadeira   e  ser  travada  por  dois  pinos

        retráteis injetados em   polipropileno  copolímero,  na

        mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites

        ou parafusos. A  estrutura  deve ser fabricada à partir

        de tubos de  secção  redonda com › 19,05 mm e 1,5 mm de

        espessura de parede  dobrados  e  soldados.  O conjunto

        estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi

        em pó. As  extremidades  das  pernas  da  cadeira devem

        receber sapatas plásticas  de  acabamento padrão FDE. A

        mesa deve ter  760 mm de altura e permitir sua montagem

        completa por encaixes  de  seus componentes e poder ser

        utilizada de ambos  os lados, frente ou traz dependendo

        da escolha do  usuário.  Deve possuir tampo injetado em

        termoplástico ABS virgem,  com  pigmentação, superfície

        lisa sem brilho  e  com  formato  de  2  (dois) ângulos

        possibilitando a formação  de  círculos com 6 (seis) ou

        30 (trinta) mesas.  O  tampo  deve  fixar-se  ao contra

        tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo

        Snap-fit e duas  torres  para  fixação por parafusos. O
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        contra tampo deve   apoiar,  reforçar  e  estruturar  a

        superfície do tampo  além de prover acabamento na parte

        inferior do tampo  da mesa. As dimensões aproximadas do

        tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base

        menor e 560  mm  lateralmente, contendo 02 (dois) porta

        objetos laterais da  superfície  de  uso  integrados ao

        tampo disponibilizando uma  área  útil de superfície de

        uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois

        porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve

        possuir 01 (um)  porta  livro  em  formato  retangular,

        injetado em termoplástico  com  superfície texturizada,

        aberto por todos  os  lados  facilitando o manuseio dos

        materiais. A estrutura   metálica   da  mesa  deve  ser

        confeccionada em tubos  de  aço 1010/1020, sendo a base

        do tampo com  tubo  quadrado  de 20x20mm e espessura de

        1,9 mm soldados   à  duas  camisas  metálicas  de  tubo

        metalon 29x58mm e  espessura  de parede de 1,9mm unidas

        entre sí por  um  tubo metalon 29x58mm com espessura de

        parede de 1,5mm.   As   pernas   das  mesas  devem  ser

        fabricadas com tubo  metalon  29x58 mm espessura 1,9 mm

        soldados aos pés  da mesa fabricados em tubo de › 38,10

        mm e espessura  de  1,5  mm  com ponteiras plásticas de

        acabamento padrão FDE/FNDE  fixadas por meio de rebites

        tipo POP. A  montagem  das  pernas  da mesa ao tampo se

        dará por meio  de  4 parafusos. Todos os componentes da

        estrutura metálica devem  ser fabricados em tubo de aço

        industrial, tratados por  conjuntos de banhos químicos,

        e receber pintura epóxi em pó.                         

 00011  MESA PARA CADEIRANTE                                UNIDADE             100.00           535,000        53.500,00

        A mesa para   cadeirante   deve   ser   constituída  de

        estrutura metálica formada  à partir de tubos de secção

        oblonga e circular  e tampo fabricado em aglomerado com

        revestimento melamínico com    fitas    de    borda   e

        porta-livros plástico. O   tampo   deve  ter  dimensões

        aproximadas de 900x600   mm   fabricado   em  chapa  de

        aglomerado de 18mm   de   espessura   com  revestimento

        melamínico branco cristal  em  ambas as faces, com fita

        de borda de  3  mm de espessura com cantos arredondados

        com 6 porcas-garra  alojadas  diretamente  no  tampo. a

        altura do tampo  até o chão deve ser de aproximadamente

        820mm. Estrutura metálica     da    mesa    deve    ser

        confeccionada em tubos  de  aço 1010/1020, sendo a base

        do tampo um  ?u?  de  secção  circular  ›  31,75 mm com

        espessura de parede  de 1,5 mm com 6 furos passantes de

        › 7,0 mm, por esses furos devem ser inseridos parafusos

        cabeça panela fenda philips m6x45 mm que se fixarão nas

        porcas-garra do tampo.  a  esse  ?u? devem ser soldadas

        duas camisas metálicas   de   tubo  metalon  29x58mm  e

        espessura de parede  de  1,9mm  unidas  entre sí por um

        tubo metalon 29x58mm  com espessura de parede de 1,5mm.

        as pernas da   mesas  devem  ser  fabricadas  com  tubo

        metalon 29x58mm espessura  1,9mm  soldados  aos  pés da

        mesa fabricados em  tubo  de  ›38,10mm  e  espessura de

        1,5mm com ponteiras   plásticas  de  acabamento  padrão

        fde/fnde fixadas por   meio  de  rebites  tipo  pop.  a

        montagem das pernas  da  mesa ao conjunto estrutural do

        tampo deve ocorrer  por  meio  de  4 parafusos, dois em

        cada perna. Todos  os componentes da estrutura metálica

        devem ser fabricados   em   tubo   de  aço  industrial,

        tratados por conjuntos  de  banhos  químicos, e receber

        pintura epóxi em  pó.  O porta-livros deve ser injetado

        em polipropileno na  cor cinza, medindo aproximadamente

        503x302 sendo fixado  na travessa por meio de 4 rebites

        de repuxe pop em alumínio com › 4x10 mm.               

                                                                                           VALOR TOTAL R$    1.381.000,00
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A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não 
estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o  compromisso de 
atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal 
que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente 
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer 
uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este 
indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em 
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na 
ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital 
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de 
acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser 

RUA OLAVO BILAC - CENTRO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PLACAS

Prefeitura Municipal de Placas

designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 
administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou 
cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a 
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao 
FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, 
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido 
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

EM=I x N x VP

Onde:

EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
          365                365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
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O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a 
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 037-2021, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes 
sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal 
da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas 
para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações 
estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem 
embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do 
contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a 
licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a 
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela 
Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da 
entidade contratanteno, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, 
sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
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CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços 
e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações 
técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado 
pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser 
entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:
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I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, 
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

 A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do material.

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 
Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

 Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratan te fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS 
ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.
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Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será 
igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos 
superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo 
com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da 
Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, 
constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das 
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva 
entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente 
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº  037-2021 e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar.
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Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições 
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002  e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de PLACAS, com exclusão de qualquer 
outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem.

 PLACAS-PA, 29 de Outubro de 2021

MUNICÍPIO DE PLACAS
C.N.P.J.  nº  28.558.407/0001-58

CONTRATANTE

VIANORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
C.N.P.J. nº 19.612.074/0001-0CONTRATADO

ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
C.N.P.J. nº 19.271.852/0001-41

CONTRATADO

NORTE COMERCIO ENGENHARIA E LOCÇOES LTDA
C.N.P.J. nº 33.079.970/0001-83

CONTRATADO

RUA OLAVO BILAC - CENTRO
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