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EDITAL Nº 033/2013 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/04/2013 

HORÁRIO: 08:30 horas 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes (até 08:00 horas)  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Ariranha – SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que 

se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da 

Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 

de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, 

objetivando A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço Dr. Oliveira Neves, nº 476  – Centro – Ariranha – SP, 

na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após credenciamento 

dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

A sessão de processamento do PREGÃO PRESENCIAL será realizada na sede da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, localizada na Dr. Oliveira Neves, nº 476, 

Centro – Ariranha – SP, iniciando-se no dia 01/04/2013, às 08h:00 min e será 

conduzida pelo Pregoeiro REGINALDO ROBERTO ARANHA, com o auxilio da Equipe 

de Apoio, designados pela Portaria Nº. 12/2013, de 09 de janeiro de 2013. 

 

I – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1 – A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ADMINISTRAÇÃO. 

2 – As quantidades estimadas e discriminação do produto deste Edital, 

constam no modelo de Proposta de Preços, Modelo Anexo I, o qual faz parte 

integrante deste Edital. 
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II – DA PARTICIPAÇÃO 

 

1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital 

e seus Anexos. 

2 – Não poderá participar da presente licitação, as empresas que: 

a) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

b) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação; 

c) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em 

consórcio.  

 

III – DO CREDENCIAMENTO 

 

1 – O credenciamento terá duração de 30 minutos, com início às 08h:00mim. 

2 – Para o credenciamento (Modelo ANEXO II), deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 

outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou 

particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 

formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 

interpolação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, 

que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto. 

4 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante 

credenciado. 
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5 – A ausência do Credenciado em qualquer momento da sessão, importará a 

imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização 

expressa do Pregoeiro.  

6 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 

42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, disciplinados 

neste Edital, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de 

todos os documentos previstos neste Edital. 

a) Se a microempresa e a empresa de pequeno porte não apresentar declaração 

de que se enquadra em “Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empresa”, não terá 

os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006. 

b) A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em 

qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá 

sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 

comprove a sua regularidade em dois (2) dias úteis, a contar da data, caso 

for declarada como vencedora do certame. A não regularização da 

documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação. 

c) O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 

porte, da apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no 

momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se 

não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com restrições, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

 

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

1 - A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, constituirá o Anexo II, e deverá ser apresentada fora dos 

Envelopes nº.s  1 e 2.  

2 – A proposta e os documentos para a habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassados, contendo em sua 

parte extrema, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

Envelope nº. 1 – Proposta de Preços 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013 

DATA DE ABERTURA: 01/04/2013 

HORÁRIO: 08:30 HORAS 
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Envelope nº. 2 – Documentos de Habilitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2013 

DATA DE ABERTURA: 01/04/2013 

HORÁRIO: 08:30 HORAS 

 

3 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, em língua 

portuguesa, com suas páginas numeradas sequencialmente e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-

se cópia da procuração. 

4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 

ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por 

membro da Equipe de Apoio. 

 

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – A proposta de preço, conforme modelo de Proposta de Preços – Anexo I, 

que deverá conter os seguintes elementos: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da Proponente; 

b) Número do PREGÃO PRESENCIAL; 

c) Descrição dos materiais esportivos, devendo apresentar preço unitário 

global e preço total global para cada lote licitado. 

d) O preço unitário e total estimado por item e global, devera ser cotado em 

moeda corrente nacional, em algarismo, com até dois numerais após a vírgula, 

sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, tais como: despesas de transporte, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do 

CONTRATO; 

f) O pagamento será mensal, mediante entrega da nota fiscal, diretamente na 

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ariranha. 

g) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta dias). 

h) A empresa deverá, sob pena de desclassificação, apresentar oferta para 

todos os itens constantes do lote. 
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VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1 – O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 

seguir relacionados, separados em capas/folhas descriminando cada subitem, 

para melhor identificação e análise, os quais dizem respeito a: 

 

1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de 

identidade em se tratando de pessoa natural); 

b) Ato constitutivo, ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na “b”, deste 

subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Pessoas Jurídicas tratando-se sociedades civis, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir. 

 

1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 

relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, da sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, 

na forma da lei; 

d) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social 

(INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), à Secretaria da 

Receita e à Procuradoria da Fazenda Nacional. 

e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho (Certidão Negativa ou 

Positiva com efeitos Negativos) 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
Obs.: As certidões retiradas via Internet, estarão sujeitas à verificação 

por parte da Comissão no momento da abertura dos envelopes. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de que se encontra em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, conforme o ANEXO IV; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal, assegurado a inexistência de impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme o ANEXO V. 

 

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

1 – No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do PREGÃO PRESENCIAL, iniciando-se com o credenciamento dos 

interesses em participar do certame, com duração de 30 (trinta) minutos. 

2 – Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com 

o estabelecido no ANEXO III, e, em envelopes separados, a proposta de preços 

e os documentos de habilitação. 

3 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas 

as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no 

Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes, ou preços inexeqüíveis.  

4 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 

com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço por cada lote e as demais com preços 

até 10% superiores àquela; 

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 

preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 
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5 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 

selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da 

proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 

decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

5.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na 

ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente 

até a definição completa da ordem de lances. 

6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço. 

7 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

8 – Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas 

selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente 

dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. 

9 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no artigo 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo 

assegurado, como critério do desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem este Edital.  

10 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

11 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, 

nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada  vencedora do certame. 

b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, 

será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e 

empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item VII..10 

deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea 

“a” deste item. 

12 – Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as 

exigências do item VII.11 deste Edital, será declarado vencedor do certame o 

licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 
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13- O disposto nos itens VII.10 a 12, deste Edital, não se aplica às 

hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas à redução do preço. 

15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito. 

15.1 – O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de 

compatibilidade com os preços praticados no mercado, coerentes com os 

objetos ora licitados, acrescidos dos respectivos encargos sociais e 

benefícios e despesas indiretas, serviços de instalação dos objetos, 

inclusive. 

15.2 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a 

composição de preços dos serviços, bem como os demais esclarecimentos que 

julgar necessário. 

16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor. 

17 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 

habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

PREGÃO PRESENCIAL, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

a) Substituição e apresentação de documentos, ou 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

18 – A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados 

aos autos os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 

impossibilidade devidamente justificada. 

19 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

dos meios, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 

sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante 

será inabilitada. 

20 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

21 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as 

exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de 

menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os 

requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
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VIII – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar 

imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 

(três) dias para a apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes 

desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, 

que começarão a correr no término do prazo de recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  

2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e 

homologará o procedimento.  

5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

6 – A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

 

IX – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 

 

1 – Os objetos da presente licitação deverão ser instalados nos locais 

indicados no termo de referencia.  

2 – Os materiais serão instalados nos locais no prazo de 40 (quarenta) dias 

a partir da assinatura do CONTRATO. 

 

 X – DOS PAGAMENTOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

1 – Para contratação do objeto desta licitação os recursos previstos no 

orçamento de 2013 e correrão por conta dos seguintes RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

02- PODER EXECUTIVO 

020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 

04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

110.000 – GERAL 

020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
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10301000920130000 – Manutenção das Ações de Saúde 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

310.000 – GERAL 

020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSOS ESPECÍFICOS 

020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

12365000620300000 – Manutenção do Ensino Infantil 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

210.000 – ENSINO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

 

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e 

indireta do Município, pelo prazo de até 05(cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º. Da Lei Federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2 – A sanção de que trata o subitem anterior, poderá ser aplicada garantida 

o exercício da prévia e ampla defesa. 

3 – O atraso injustificado na entrega dos bens licitados importará na multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor 

da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os 

licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

2 – A publicidade dos atos pertinentes a licitação e passíveis de 

divulgação, será efetuada mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial 

do Município de Ariranha, podendo ser por meios eletrônicos e jornal de 

grande circulação. 

3 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes 

ficarão à disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Ariranha, 

localizada na Rua Dr. Oliveira Neves, nº. 476, Centro, Ariranha – SP, 
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durante 05 (cinco) dias úteis, após a comunicação do Pregoeiro. Decorrido 

esse prazo a Administração se reserva o direito de fragmentá-los. 

4 – Qualquer licitante ou pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providencias ou impugnar o ato convocatório do PREGÃO PRESENCIAL, no 

respectivo prazo de 2 dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, nos termos do Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 

2013. 

5 – A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 

no prazo legal. 

6 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

7 – Os casos omissos do presente PREGÃO PRESENCIAL serão solucionados pelo 

Pregoeiro. 

8 – Integram o presente Edital: 

 

ANEXO I -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS   

ANEXO II – MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO                      

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO IV –  DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

ANEXO V –  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

ANEXOVI – MINUTA DO CONTRATO 

 

9 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Santa Adélia, 

do Estado de São Paulo. 

 

Ariranha, 12 de março de 2013. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 

N° 

020/2013 

 

 

RAZÃO SOCIAL:______________________________________________________ 

CNPJ:______________Inscr. Estadual:____________Inscr. Municipal:__________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________________ 

FONE:_________________________________ 

 

  EDUCAÇÃO 
ITE
M 

QTD
E DESCRIÇÃO 

1 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO -COM 03 PORTAS – Confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido na cor platina, sem emendas, borda retas em PVC maciço, 
e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor do tampo., 
medindo 1200 larg X 400  prof X 600 altura,  com 01 prateleira 
interna. 

2 30 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - Carteira com tampo em MDF, revestido em 
fórmica na cor ovo, estrutura em tubo 7/8 com porta lista, medindo 
0.60x0.40 com altura de 73cm. Cadeira em fórmica na cor ovo, 
estrutura em tubo 7/8x1.20 com altura de 0,43cm, assento e encosto 
em compensado multi-laminado anatômico revestido em fórmica. 
Pintura tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, 
decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada 
através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura 
acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. 

3 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO -COM 02 PORTAS – Confeccionado em BP de 18 
mm., medindo 0.80x0.74x0.50, revestido na cor platina com 01 
prateleira interna.Tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura na cor 
platina, sem emendas, borda retas em PVC maciço, e laterais com 
borda abs reta, todos na mesma cor do tampo. 
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4 1 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1,40 X 1,40 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

5 4 

ARMÁRIO EM AÇO -  2 PORTAS DE ABRIR -com 4 prateleiras chapa 24, 
confeccionado em chapa de aço n.º 24 (0,60mm de espessura), 
soldado na bandeja. Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e 
Solda Ponto Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 
na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura. Medidas 1980mm de altura x 900mm de largura x 400mm 
de profundidade 

6 6 

ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES-  Estante de aço para livros do tipo 
biblioteca Face Simples, confeccionados em chapa de aço carbono 
laminada fina a frio SAE 1006/1008, composta de 05 prateleiras 
medindo 920 x 240 mm, mais a Base fechada medindo 955 x 310, 
confeccionadas em chapa n.º 24 (0,60 mm de espessura) para 
suportar uma carga uniformemente de até 100 kg/bandeja 
distribuídos, fixada às colunas, através de encaixe, coluna 
central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de 
espessura), com regulagem de altura a cada 50mm, travessa (chapéu) 
na parte superior em formato de “U” em chapa n.º 16 (1,50 mm de 
espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x 
½ ambos zincados e sextavados, apoio para os livros nas laterais 
(aparadores) medida externa 150mm de altura e interna 120mm de 
altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). Base 
do tipo caixote com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de 
rosca com base de borracha. Acabamento em pintura eletrostática em 
epóxi pó, com secagem em estufa na temperatura acima de 200ºc; 
Soldagem através dos sistemas de solda mig; Superfície com 
tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, 
fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização). MEDIDAS: 1980 mm de altura x 955 mm de largura x 
310 mm de profundidade 

7 5 

CADEIRA SECRETARIA FIXA assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa  palito 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 
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8 9 

GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS - Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm. Revestidas em 
lamina de BP medindo 374x440x257mm., aproximadamente, cor Platina. 

9 8 

MESAS RETAS DE TRABALHO-  1,20 X 0,60 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na cor PLATINA, sem emendas, 
borda arredondada em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, 
todos na mesma cor do tampo. painel frontal – confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura na cor PLATINA, com revestimento em borda reta abs. pés 
laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 
22, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m. 

10 51 COLCHÃO P/ BERÇO - Colchão Baby - Revestimento - um lado tecido 
100% poliéster, outro lado plástico lisolene Espuma - D-23, 
antialérgicos, antifungos e antimofo. 

11 21 VENTILADOR DE PAREDE- Com 50cm de diâmetro apenas com  sistema de 
ventilação . Com 270 watts, BIVOLT/60hz. 

12 64 

CADEIRA ESCOLAR INFANTIL  em fórmica, estrutura em tubo 7/8x1.20, 
assento e encosto em compensado multi-laminado anatômico revestido 
em fórmica. Pintura tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi 
pó, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta 
temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de 
cobertura. 

13 16 

MESA INFANTIL 4 lugares em fórmica tampo em mdf   de 12 mm ,  c/ 
reengrosso nas bordas 12mm final 24 mm. revestido em fórmica. 
(0,8mm) estrutura em tubo 7/8 x 0.90 (chapa 20) c/ pintura epoxi-
pó, tratamento anti-ferruginoso     medida 0.80 x 0.80 x 0.54 cm. 
acabamento tampo fita de imbuia. 

14 4 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA- assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 50 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm., 
encosto 470 x 490, aproximadamente. Base giratória confeccionada 
em aço revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-
pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano. 
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15 1 

BEBEDOURO - Tipo pressão conjugado, gabinete em chapa tratada 
contra corrosão com pintura eletrostática a pó; três    torneiras 
em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, todas 
com regulagem; duas pias em aço inoxidável polido; compressor para 
refrigeração silencioso e de alto rendimento (não usa  placa 
termoelétrica); reservatório de água em aço inoxidável com 
serpentina externa; filtro de água com carvão ativado e vela 
sintetizada; Termostato para controle de temperatura de 4° a 15°C; 
Potência 149W; Medidas  Alt 96 cm Larg 66 cm Prof 29 cm; Uso 
interno e externo (IPX4). 

16 4 AR CONDICIONADO - 18.000,00BTUS - SPLIT HI WALL R22 SÓ FRIO 

 

  SAUDE 
ITE
M 

QTD
E DESCRIÇÃO 

17 1 
ESTANTE PARA BIN - Estantes para Bin em aço medindo 1500 alt x 
1000 larg x 220 prof  com 09 travessas contendo 06 caixas número 5 
cada. 

18 2 ESTANTE PARA BIN - Estantes para Bin em aço medindo 1500 alt x 950 
larg x 300 prof com 07 travessas contendo 04 caixas número 7 cada. 

19 2 

MOCHO ODONTOLÓGICO - assento e encosto confeccionados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf/m³ . Revestida em tecido de alta densidade, com as s. Base 
giratória confeccionada em aço revestida em banho de ionização por 
camada de tinta epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, 
com 05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano. 

20 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO – Confeccionado m laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura medindo 
800x500x740, duas portas, com 01 prateleira interna.Corpo e portas 
confeccionados em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na mesma cor do tampo, borda 
retas em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma 
cor do tampo. Puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. 

21 1 
ARMÁRIO VITRINE - Estruturas metálicas em cantoneiras de chapas de 
aço 2mm, fechado com chapa de aço esmaltado no fundo/base/teto, 
pés em tubo quadrado com ponteiras em PVC, vidro incolor 3mm 
prateleira, laterais e nas portas, fechaduras cilíndricas yale 

22 1 

ARQUIVO FICHÁRIO 6 GAVETAS - Capacidade por gaveta -  1500 fichas 
ou 55kg - desliza por trilho corrediça com esfera - ITENS DE 
SÉRIE: porta etiquetas estampado na frente da gaveta / puxador 
estampado na gaveta com perfil em PVC / fechadura tipo Yale com 2 
chaves, fechamento simultâneo das gavetas / chapas #26 e #24 (0,45 
e 0,60mm) / 2 comprIf por gaveta / Pintura eletrostática a pó 
C/Cristal e Pintura esmalte sintético nas outras cores. 
ACESSÓRIOS: pés reguláveis  
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23 1 

CADEIRA P/ COLETA - Pintada com inclinação. Estrutura em tubo 
30x30x1,20 mm, leito anatômico estofado e revestido em courvim com 
braçadeira regulável. Dimensões da Cadeira: 1,85x0,50 m - Altura 
do chão até Assento: 0,60 m - Altura do chão até cabeceira: 1,25 m 
- Dimensões da Base: 0,90x0,50x0,44 m 

24 1 

BALCÃO COMPLEMENTO C/ GAVETEIRO PEDESTAL DE 04 GAVETAS E ARMÁRIO 
DE 01 PORTA: Balcão medindo 1800 larg X 600 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo. Gaveteiro Pedestal Medindo - 400 larg x 500 
prof x 715 alt - Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem 
emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura, caixa em 
laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura da mesma cor do tampo, fechadura para travamento 
simultâneo de todas as gavetas. Armário medindo 450 larg x 420 
prof x 740 alt - Sendo tampo e corpo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, 
sem emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura e fundo em 
chapa de fibra de 3mm, com 01 prateleira interna e fechadura. 

25 2 

QUADRO BRANCO - Tela confeccionada em chapa dura de alta densidade 
com pintura branca UV de alta qualidade, que aceita escrita com 
marcadores para quadro branco, com moldura confeccionada em 
alumínio proporcionando maior durabilidade e um acabamento 
brilhante, com medida de 1,80x1,20 mts. 

26 2 

ARMÁRIO EM AÇO -  2 PORTAS DE ABRIR -com 4 prateleiras chapa 24, 
confeccionado em chapa de aço n.º 24 (0,60mm de espessura), 
soldado na bandeja. Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e 
Solda Ponto Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 
na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura. Medidas 1980mm de altura x 900mm de largura x 400mm 
de profundidade 

27 7 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA- assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base giratória confeccionada 
em aço revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-
pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano 
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28 3 

GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm, na cor ATENAS 
revestidas em lamina de BP medindo 0,40 x 0,44 x 0,35 m., 
aproximadamente. 

29 3 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1,40 X 1,40 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

30 2 

GONDOLA LATERAL Cont. 2100x50x40 B+5 Mod.1000mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

31 1 

GONDOLA LATERAL Inicial 2100x50x40 B+5 Mod.1200mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

32 1 

GONDOLA LATERAL Cont. 2100x50x40 B+5 Mod.1300mm  New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

33 3 

GONDOLA LATERAL de canto 2100x50x40 B+5 New Master - coluna chapa 
14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em epóxi pó na 
cor branca, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura 

34 1 

GONDOLA LATERAL Inicial 2100x50x40 B+5 Mod.1300mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

35 1 

SUPORTE PARA ARMÁRIO FIXO - Chapa 1/8, superfície com tratamento 
químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e 
passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura 
eletrostática em epóxi pó, aplicada através de pulverização e 
secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 
excelente aderência de cobertura. 
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36 1 

MESA REUNIÃO REDONDA - SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura 
, sem emendas, borda arredondada em PVC maciço,confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs. Pés central, 
confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de seção oblonga, com 
800mm de diâmetro. 

37 4 

CADEIRA ISO FIXA - assento e encosto confeccionado em 
polipropileno, com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm, 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa confeccionada em 
tubo de aço tipo achatado na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preta. 

38 1 

CADEIRA DE RODAS - indicada para transporte e locomoção de 
usuários com peso até 130 kg. Estrutura 100% aço carbono, pintura 
epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobrável em X duplo. 
Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento 
com almofada de 5cm ou 3cm em Poliéster, removível. Apoio de 
braços em poliuretano, removível, com protetor de roupas. Apoio 
dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio 
para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com 
rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus 
maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios 
bilaterais. 

39 1 VENTILADOR DE TETO  - Corpo branco - Sistema de reversão (ventila 
e exausta),  Silencioso e de baixo consumo, Lustre para 1 lâmpada 

40 100 CADEIRA BISTROT II -  Confeccionada em resina de polipropileno com 
enrijecedor, almofadas embutidas e arrebitadas nos pés que 
propiciam aderência a qualquer piso, empilháveis. Medidas  

41 2 
AR CONDICIONADO - 12.000,00BTUS - SPLIT HI WALL R22 SÓ FRIO 

42 2 

MACA RETRÁTIL - Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada 
para suportar vítimas com peso ate 160 kg. Respaldo ajustável com 
seis posições de altura. Colchonete revestido em material 
impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Dois 
rodízios dianteiros fixos de 75 mm de diâmetro. Dois rodízios 
traseiros giratórios de 75 mm de diâmetro. Alças laterais 
basculantes com sistema de fechamento automático. Três cintos de 
seguranças com sistema de engate automotivo, sendo um com sistema 
de engate de 4 pontas. Sistema completo para ancoragem no interior 
da ambulância. Capacidade de carga 160 kg. Comprimento do leito 
1690 e 1840 mm. Comprimento total 1750 e 1900 mm. 

 

 

  ADMINISTRAÇÃO 
ITE
M 

QTD
E DESCRIÇÃO 
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43 1 

ARMÁRIO SUPER ALTO C/ 02 PORTAS – Confeccionado em BP de 18 mm 
filetado, com fundo em BP de 18mm medindo 2100x900x400, revestido 
na cor tabaco com 06 prateleiras internas com regulagem de 
altura., puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. Tampo em BP de 18 mm filetado 
nos 04 lados. Pés em estrutura retangular fechada com altura de 
50mm. 

44 9 

GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm, revestidas em 
lamina de BP medindo 0,40 x 0,44 x 0,35 m., aproximadamente. 

45 5 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1400x1400 mm -  SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

46 10 

CADEIRA SECRETARIA FIXA assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa  palito 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 

47 1 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000 X 900 mm., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na cor PLATINA, sem emendas, 
borda arredondada em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, 
todos na mesma cor do tampo. painel frontal – confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura na cor PLATINA, com revestimento em borda reta abs. pés 
laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 
22, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m 

48 2 

GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS -  Medindo - 400 larg x 500 prof x 
715 alt - Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem 
emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura, caixa em 
laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura da mesma cor do tampo, fechadura para travamento 
simultâneo de todas as gavetas. 
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49 2 

SUPORTE P/ CPU C/ RODÍZIOS - Sendo confeccionado em polipropileno, 
compatível com gabinetes AT, ATX e No-Breaks. Largura ajustável 
(150mm até 230mm) comprimento 300 mm. Capacidade Máxima de Carga: 
20Kg 

50 2 TECLADO RETRÁTIL -  Sendo tampo em melamínico texturizado de baixa 
pressão 18mm, trilhos em aço medindo 0,54 x 0,34 

51 2 SUPORTE P/ MONITOR - Sendo confeccionado em melamínico texturizado 
de baixa pressão 18mm, medindo 120 alt x 330 lar x 260 prof mm. 

52 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO – Confeccionado m laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura medindo 
800x500x740, duas portas, com 01 prateleira interna.Corpo e portas 
confeccionados em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na mesma cor do tampo, borda 
retas em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma 
cor do tampo. Puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. 

53 3 BANQUETA - Estrutura em aço 7/8 medindo 0,48 cm, assento revestido 
em tecido de alta densidade 

54 1 

MESA REUNIÃO REDONDA - SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura 
, sem emendas, borda arredondada em PVC maciço,confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs. Pés central, 
confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de seção oblonga, com 
800mm de diâmetro. 

55 3 

POLTRONA GERENTE - assento e encosto confeccionados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf/m³ de 50 mm. Revestida em tecido de alta densidade, com 
costura em formato gomo no sentido detalhado, com as seguintes 
medidas: assento 420 x 470 mm., encosto 470 x 490, 
aproximadamente. Base giratória confeccionada em aço revestida em 
banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó preto revestida 
com capa de poliuretano, com 05 sapatas com rodízios 
confeccionados em Poliuretano. Braços confeccionados em alma de 
aço formato oval revestido em polipropileno de alta densidade. 

56 2 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1600x1600 mm -  SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 
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57 1 

BALCÃO COMPLEMENTO  - medindo 1600 larg X 700 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo.  

58 1 

BALCÃO COMPLEMENTO  - medindo 2600 larg X 700 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo.  

 

Prazo de validade: no mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data limite para apresentação de proposta; 

a) Para cada item a empresa deverá apresentar a marca do produto, sob 

pena de desclassificação; 

b) Após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora de cada 

lote deverá apresentar nova planilha, adequando-se o valor unitário dos 

itens ao valor total do lote ofertado, sob pena de desclassificação, no 

prazo de 02 (dois) dias; 

c) Declaramos estarmos de pleno acordo com as normas deste Edital de 

Pregão Presencial, bem como cientes quanto aos termos da Lei nº. 10.520, de 

17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 de janeiro de 2013, 

com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 

1.993 e suas alterações. 

 

 

Ariranha, __de______de 2013. 
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(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado 
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ANEXO II 

 

MODELO PREFERENCIAL DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a (nome da pessoa jurídica)..., CNPJ n° 

__________, co sede na ____________, através de seu representante legal 

infra-assinado, credencia o (a) Sr (a)___________, portador da cédula de 

identidade RG n°________, expedida pela ________, outorgando-lhe plenos 

poderes para representa-la na sessão pública do Pregão Presencial n° 

020/2013, em especial para formular lances verbais, para interpor recursos 

ou deles desistir. 

 

Ariranha, __de ______ de 2013. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Este credenciamento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa 

proponente a assinado pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO III 

 

  

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Ariranha 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2013 

 

 

Prezado Senhores: 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes 

deste PREGÃO PRESENCIAL e seus anexos, e que atendimentos plenamente aos 

requisitos necessários para habilitação. 

 

 Ariranha/SP,    de                            de 2013. 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da 

proponente), interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2013, da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, a (razão 

social da proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério 

do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 

artigo 7°, da Constituição Federal. 

 

 

 Ariranha/SP,     de           de 2013. 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
 

 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

Eu, _________________________(nome completo), representante legal da empresa 

__________________________ (razão social da proponente), interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL n°020/2013, da Prefeitura Municipal de 

Ariranha, declaro, sob as penas da Lei que, em relação à empresa mencionada 

acima, inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

 Ariranha/SP,     de         de 2013. 

 

 

 

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa 

proponente a assinada pelos (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou 

procurador devidamente habilitado. 
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ANEXO VI 

 

CONTRATO Nº. XX/2013 

PROCESSO Nº. 020/2013 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARIRANHA – SP 

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXX 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

02- PODER EXECUTIVO 

020100 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 

04122000220030000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

110.000 – GERAL 

020400 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

10301000920130000 – Manutenção das Ações de Saúde 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

310.000 – GERAL 

020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL – RECURSOS ESPECÍFICOS 

020601 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

12365000620300000 – Manutenção do Ensino Infantil 

44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

210.000 – ENSINO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS 

 

  

Aos XX dias do mês de XXX de 2013 na sede da Prefeitura Municipal, de um lado 

o MUNICÍPIO DE ARIRANHA, neste ato representado pelo seu Prefeito, FAUSTO 

JUNIOR STOPA, portador do RG nº 25.127.998-4 e do CPF nº 121.609.058-01, 
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residente e domiciliado na Rua Antonio Campana, nº 275, Jardim São Domingos, 

na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, Estado de São Paulo, 

doravante designada simplesmente CONTRATANTE e do outro a empresa 

XXXXXXXXXX, com sede à Rua xxxxxxxx, nº. xxxxxxx, xxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxx - xxxxx, CEP: xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxx, 

INSCRIÇÃO ESTADUAL n.º xxxxxx, neste ato representada por seu sócio 

proprietário o Sr. xxxxxxxx, portador do R.G. xxxxxxxx e do CPF sob o nº. 

xxxxxxxx, brasileiro, residente e domiciliado à xxxxxxxxxx – Bairro xxxxxxxx 

– CEP: xxxxxxx, na cidade de xxxxxxl – SP, doravante simplesmente designada 

CONTRATADA, nos termos da autorização contida no despacho exarado no 

processo nº 029/2013, e conforme Lei Federal n.º 8.666/93e suas alterações e 

demais normas complementares, e disposições deste instrumento, tem entre si 

justo e contratado o que segue: 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 – OBJETO 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA OS SETORES DA EDUCAÇÃO, SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO, 

NOS ITENS ABAIXO: 

 

  EDUCAÇÃO 
ITE
M 

QTD
E DESCRIÇÃO 

1 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO -COM 03 PORTAS – Confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm de espessura, 
revestido na cor platina, sem emendas, borda retas em PVC maciço, 
e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor do tampo., 
medindo 1200 larg X 400  prof X 600 altura,  com 01 prateleira 
interna. 

2 30 

CONJUNTO ESCOLAR ADULTO - Carteira com tampo em MDF, revestido em 
fórmica na cor ovo, estrutura em tubo 7/8 com porta lista, medindo 
0.60x0.40 com altura de 73cm. Cadeira em fórmica na cor ovo, 
estrutura em tubo 7/8x1.20 com altura de 0,43cm, assento e encosto 
em compensado multi-laminado anatômico revestido em fórmica. 
Pintura tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, 
decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó, aplicada 
através de pulverização e secagem em estufa de alta temperatura 
acima (200 º) assegurando excelente aderência de cobertura. 
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3 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO -COM 02 PORTAS – Confeccionado em BP de 18 
mm., medindo 0.80x0.74x0.50, revestido na cor platina com 01 
prateleira interna.Tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura na cor 
platina, sem emendas, borda retas em PVC maciço, e laterais com 
borda abs reta, todos na mesma cor do tampo. 

4 1 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1,40 X 1,40 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

5 4 

ARMÁRIO EM AÇO -  2 PORTAS DE ABRIR -com 4 prateleiras chapa 24, 
confeccionado em chapa de aço n.º 24 (0,60mm de espessura), 
soldado na bandeja. Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e 
Solda Ponto Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 
na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura. Medidas 1980mm de altura x 900mm de largura x 400mm 
de profundidade 

6 6 

ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES-  Estante de aço para livros do tipo 
biblioteca Face Simples, confeccionados em chapa de aço carbono 
laminada fina a frio SAE 1006/1008, composta de 05 prateleiras 
medindo 920 x 240 mm, mais a Base fechada medindo 955 x 310, 
confeccionadas em chapa n.º 24 (0,60 mm de espessura) para 
suportar uma carga uniformemente de até 100 kg/bandeja 
distribuídos, fixada às colunas, através de encaixe, coluna 
central com 60mm confeccionada em chapa n.º 16 (1,50mm de 
espessura), com regulagem de altura a cada 50mm, travessa (chapéu) 
na parte superior em formato de “U” em chapa n.º 16 (1,50 mm de 
espessura) fixada as colunas através de parafusos e porcas de ¼ x 
½ ambos zincados e sextavados, apoio para os livros nas laterais 
(aparadores) medida externa 150mm de altura e interna 120mm de 
altura confeccionadas em chapa n.º 16 (1,50 mm de espessura). Base 
do tipo caixote com sapatas reguláveis e ajustáveis por meio de 
rosca com base de borracha. Acabamento em pintura eletrostática em 
epóxi pó, com secagem em estufa na temperatura acima de 200ºc; 
Soldagem através dos sistemas de solda mig; Superfície com 
tratamento químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, 
fosfatizante e passivador) e tratamento anti-corrosivo 
(fosfatização). MEDIDAS: 1980 mm de altura x 955 mm de largura x 
310 mm de profundidade 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 

7 5 

CADEIRA SECRETARIA FIXA assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa  palito 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 

8 9 

GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS - Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm. Revestidas em 
lamina de BP medindo 374x440x257mm., aproximadamente, cor Platina. 

9 8 

MESAS RETAS DE TRABALHO-  1,20 X 0,60 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na cor PLATINA, sem emendas, 
borda arredondada em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, 
todos na mesma cor do tampo. painel frontal – confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura na cor PLATINA, com revestimento em borda reta abs. pés 
laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 
22, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m. 

10 51 COLCHÃO P/ BERÇO - Colchão Baby - Revestimento - um lado tecido 
100% poliéster, outro lado plástico lisolene Espuma - D-23, 
antialérgicos, antifungos e antimofo. 

11 21 VENTILADOR DE PAREDE- Com 50cm de diâmetro apenas com  sistema de 
ventilação . Com 270 watts, BIVOLT/60hz. 

12 64 

CADEIRA ESCOLAR INFANTIL  em fórmica, estrutura em tubo 7/8x1.20, 
assento e encosto em compensado multi-laminado anatômico revestido 
em fórmica. Pintura tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi 
pó, aplicada através de pulverização e secagem em estufa de alta 
temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência de 
cobertura. 

13 16 

MESA INFANTIL 4 lugares em fórmica tampo em mdf   de 12 mm ,  c/ 
reengrosso nas bordas 12mm final 24 mm. revestido em fórmica. 
(0,8mm) estrutura em tubo 7/8 x 0.90 (chapa 20) c/ pintura epoxi-
pó, tratamento anti-ferruginoso     medida 0.80 x 0.80 x 0.54 cm. 
acabamento tampo fita de imbuia. 

14 4 

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA- assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 50 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm., 
encosto 470 x 490, aproximadamente. Base giratória confeccionada 
em aço revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-
pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano. 
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15 1 

BEBEDOURO - Tipo pressão conjugado, gabinete em chapa tratada 
contra corrosão com pintura eletrostática a pó; três    torneiras 
em latão cromado, duas de jato para boca e uma para copo, todas 
com regulagem; duas pias em aço inoxidável polido; compressor para 
refrigeração silencioso e de alto rendimento (não usa  placa 
termoelétrica); reservatório de água em aço inoxidável com 
serpentina externa; filtro de água com carvão ativado e vela 
sintetizada; Termostato para controle de temperatura de 4° a 15°C; 
Potência 149W; Medidas  Alt 96 cm Larg 66 cm Prof 29 cm; Uso 
interno e externo (IPX4). 

16 4 AR CONDICIONADO - 18.000,00BTUS - SPLIT HI WALL R22 SÓ FRIO 
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M 
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17 1 
ESTANTE PARA BIN - Estantes para Bin em aço medindo 1500 alt x 
1000 larg x 220 prof  com 09 travessas contendo 06 caixas número 5 
cada. 

18 2 ESTANTE PARA BIN - Estantes para Bin em aço medindo 1500 alt x 950 
larg x 300 prof com 07 travessas contendo 04 caixas número 7 cada. 

19 2 

MOCHO ODONTOLÓGICO - assento e encosto confeccionados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf/m³ . Revestida em tecido de alta densidade, com as s. Base 
giratória confeccionada em aço revestida em banho de ionização por 
camada de tinta epóxi-pó preto revestida com capa de poliuretano, 
com 05 sapatas com rodízios confeccionados em Poliuretano. 

20 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO – Confeccionado m laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura medindo 
800x500x740, duas portas, com 01 prateleira interna.Corpo e portas 
confeccionados em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na mesma cor do tampo, borda 
retas em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma 
cor do tampo. Puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. 

21 1 
ARMÁRIO VITRINE - Estruturas metálicas em cantoneiras de chapas de 
aço 2mm, fechado com chapa de aço esmaltado no fundo/base/teto, 
pés em tubo quadrado com ponteiras em PVC, vidro incolor 3mm 
prateleira, laterais e nas portas, fechaduras cilíndricas yale 

22 1 

ARQUIVO FICHÁRIO 6 GAVETAS - Capacidade por gaveta -  1500 fichas 
ou 55kg - desliza por trilho corrediça com esfera - ITENS DE 
SÉRIE: porta etiquetas estampado na frente da gaveta / puxador 
estampado na gaveta com perfil em PVC / fechadura tipo Yale com 2 
chaves, fechamento simultâneo das gavetas / chapas #26 e #24 (0,45 
e 0,60mm) / 2 comprIf por gaveta / Pintura eletrostática a pó 
C/Cristal e Pintura esmalte sintético nas outras cores. 
ACESSÓRIOS: pés reguláveis  
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23 1 

CADEIRA P/ COLETA - Pintada com inclinação. Estrutura em tubo 
30x30x1,20 mm, leito anatômico estofado e revestido em courvim com 
braçadeira regulável. Dimensões da Cadeira: 1,85x0,50 m - Altura 
do chão até Assento: 0,60 m - Altura do chão até cabeceira: 1,25 m 
- Dimensões da Base: 0,90x0,50x0,44 m 

24 1 

BALCÃO COMPLEMENTO C/ GAVETEIRO PEDESTAL DE 04 GAVETAS E ARMÁRIO 
DE 01 PORTA: Balcão medindo 1800 larg X 600 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo. Gaveteiro Pedestal Medindo - 400 larg x 500 
prof x 715 alt - Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem 
emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura, caixa em 
laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura da mesma cor do tampo, fechadura para travamento 
simultâneo de todas as gavetas. Armário medindo 450 larg x 420 
prof x 740 alt - Sendo tampo e corpo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, 
sem emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura e fundo em 
chapa de fibra de 3mm, com 01 prateleira interna e fechadura. 

25 2 

QUADRO BRANCO - Tela confeccionada em chapa dura de alta densidade 
com pintura branca UV de alta qualidade, que aceita escrita com 
marcadores para quadro branco, com moldura confeccionada em 
alumínio proporcionando maior durabilidade e um acabamento 
brilhante, com medida de 1,80x1,20 mts. 

26 2 

ARMÁRIO EM AÇO -  2 PORTAS DE ABRIR -com 4 prateleiras chapa 24, 
confeccionado em chapa de aço n.º 24 (0,60mm de espessura), 
soldado na bandeja. Soldagem através dos sistemas de Solda Mig e 
Solda Ponto Superfície com tratamento químico antiferruginoso 
(desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador) e tratamento 
anti-corrosivo (fosfatização), e pintura eletrostática em epóxi pó 
na cor cinza, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura. Medidas 1980mm de altura x 900mm de largura x 400mm 
de profundidade 

27 7 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA- assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base giratória confeccionada 
em aço revestida em banho de ionização por camada de tinta epóxi-
pó preto revestida com capa de poliuretano, com 05 sapatas com 
rodízios confeccionados em Poliuretano 
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28 3 

GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm, na cor ATENAS 
revestidas em lamina de BP medindo 0,40 x 0,44 x 0,35 m., 
aproximadamente. 

29 3 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1,40 X 1,40 M., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

30 2 

GONDOLA LATERAL Cont. 2100x50x40 B+5 Mod.1000mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

31 1 

GONDOLA LATERAL Inicial 2100x50x40 B+5 Mod.1200mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

32 1 

GONDOLA LATERAL Cont. 2100x50x40 B+5 Mod.1300mm  New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

33 3 

GONDOLA LATERAL de canto 2100x50x40 B+5 New Master - coluna chapa 
14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em epóxi pó na 
cor branca, aplicada através de pulverização e secagem em estufa 
de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente aderência 
de cobertura 

34 1 

GONDOLA LATERAL Inicial 2100x50x40 B+5 Mod.1300mm New Master - 
coluna chapa 14, prateleiras chapa 22, e pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor branca, aplicada através de pulverização e secagem 
em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando excelente 
aderência de cobertura 

35 1 

SUPORTE PARA ARMÁRIO FIXO - Chapa 1/8, superfície com tratamento 
químico antiferruginoso (desengraxante, decapante, fosfatizante e 
passivador) e tratamento anti-corrosivo (fosfatização), e pintura 
eletrostática em epóxi pó, aplicada através de pulverização e 
secagem em estufa de alta temperatura acima (200 º) assegurando 
excelente aderência de cobertura. 
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36 1 

MESA REUNIÃO REDONDA - SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura 
, sem emendas, borda arredondada em PVC maciço,confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs. Pés central, 
confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de seção oblonga, com 
800mm de diâmetro. 

37 4 

CADEIRA ISO FIXA - assento e encosto confeccionado em 
polipropileno, com as seguintes medidas: assento 490 x 490 mm, 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa confeccionada em 
tubo de aço tipo achatado na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preta. 

38 1 

CADEIRA DE RODAS - indicada para transporte e locomoção de 
usuários com peso até 130 kg. Estrutura 100% aço carbono, pintura 
epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobrável em X duplo. 
Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento 
com almofada de 5cm ou 3cm em Poliéster, removível. Apoio de 
braços em poliuretano, removível, com protetor de roupas. Apoio 
dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio 
para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com 
rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus 
maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios 
bilaterais. 

39 1 VENTILADOR DE TETO  - Corpo branco - Sistema de reversão (ventila 
e exausta),  Silencioso e de baixo consumo, Lustre para 1 lâmpada 

40 100 CADEIRA BISTROT II -  Confeccionada em resina de polipropileno com 
enrijecedor, almofadas embutidas e arrebitadas nos pés que 
propiciam aderência a qualquer piso, empilháveis. Medidas  

41 2 
AR CONDICIONADO - 12.000,00BTUS - SPLIT HI WALL R22 SÓ FRIO 

42 2 

MACA RETRÁTIL - Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada 
para suportar vítimas com peso ate 160 kg. Respaldo ajustável com 
seis posições de altura. Colchonete revestido em material 
impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Dois 
rodízios dianteiros fixos de 75 mm de diâmetro. Dois rodízios 
traseiros giratórios de 75 mm de diâmetro. Alças laterais 
basculantes com sistema de fechamento automático. Três cintos de 
seguranças com sistema de engate automotivo, sendo um com sistema 
de engate de 4 pontas. Sistema completo para ancoragem no interior 
da ambulância. Capacidade de carga 160 kg. Comprimento do leito 
1690 e 1840 mm. Comprimento total 1750 e 1900 mm. 

 

 

  ADMINISTRAÇÃO 
ITE
M 

QTD
E DESCRIÇÃO 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 

43 1 

ARMÁRIO SUPER ALTO C/ 02 PORTAS – Confeccionado em BP de 18 mm 
filetado, com fundo em BP de 18mm medindo 2100x900x400, revestido 
na cor tabaco com 06 prateleiras internas com regulagem de 
altura., puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. Tampo em BP de 18 mm filetado 
nos 04 lados. Pés em estrutura retangular fechada com altura de 
50mm. 

44 9 

GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS –Sendo confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade imunizada contra insetos com 18mm de 
espessura revestido em ambas as faces e nas bordas em lâmina de 
BP. Laterais confeccionadas em madeira de 18 mm, revestidas em 
lamina de BP medindo 0,40 x 0,44 x 0,35 m., aproximadamente. 

45 5 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1400x1400 mm -  SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 

46 10 

CADEIRA SECRETARIA FIXA assento e encosto confeccionados em 
estofado com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de 
densidade 54 kgf/m³ de 30 mm. Revestida em tecido de alta 
densidade, com as seguintes medidas: assento 390 x 390 mm., 
encosto 370 x 390, aproximadamente. Base fixa  palito 
confeccionada em tubo de 7/8” na chapa 12 revestida em banho de 
ionização por camada de tinta epóxi-pó preto. 

47 1 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2000 X 900 mm., SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na cor PLATINA, sem emendas, 
borda arredondada em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, 
todos na mesma cor do tampo. painel frontal – confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura na cor PLATINA, com revestimento em borda reta abs. pés 
laterais(lado direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 
22, em pintura epoxi-pó na cor platina, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m 

48 2 

GAVETEIRO PEDESTAL 04 GAVETAS -  Medindo - 400 larg x 500 prof x 
715 alt - Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico 
texturizado de baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem 
emendas, borda em PVC maciço com 2mm de espessura, caixa em 
laminado melaminico texturizado de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura da mesma cor do tampo, fechadura para travamento 
simultâneo de todas as gavetas. 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 

49 2 

SUPORTE P/ CPU C/ RODÍZIOS - Sendo confeccionado em polipropileno, 
compatível com gabinetes AT, ATX e No-Breaks. Largura ajustável 
(150mm até 230mm) comprimento 300 mm. Capacidade Máxima de Carga: 
20Kg 

50 2 TECLADO RETRÁTIL -  Sendo tampo em melamínico texturizado de baixa 
pressão 18mm, trilhos em aço medindo 0,54 x 0,34 

51 2 SUPORTE P/ MONITOR - Sendo confeccionado em melamínico texturizado 
de baixa pressão 18mm, medindo 120 alt x 330 lar x 260 prof mm. 

52 1 

ARMÁRIO BAIXO FECHADO – Confeccionado m laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura medindo 
800x500x740, duas portas, com 01 prateleira interna.Corpo e portas 
confeccionados em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura na mesma cor do tampo, borda 
retas em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma 
cor do tampo. Puxadores em PVC e fechadura na porta direita com 
travamento simultâneo das portas. 

53 3 BANQUETA - Estrutura em aço 7/8 medindo 0,48 cm, assento revestido 
em tecido de alta densidade 

54 1 

MESA REUNIÃO REDONDA - SENDO tampo confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura 
, sem emendas, borda arredondada em PVC maciço,confeccionado em 
laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs. Pés central, 
confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de seção oblonga, com 
800mm de diâmetro. 

55 3 

POLTRONA GERENTE - assento e encosto confeccionados em estofado 
com madeira de 18 mm revestida em espuma injetada de densidade 54 
kgf/m³ de 50 mm. Revestida em tecido de alta densidade, com 
costura em formato gomo no sentido detalhado, com as seguintes 
medidas: assento 420 x 470 mm., encosto 470 x 490, 
aproximadamente. Base giratória confeccionada em aço revestida em 
banho de ionização por camada de tinta epóxi-pó preto revestida 
com capa de poliuretano, com 05 sapatas com rodízios 
confeccionados em Poliuretano. Braços confeccionados em alma de 
aço formato oval revestido em polipropileno de alta densidade. 

56 2 

MESAS DELTA DE TRABALHO - 1600x1600 mm -  SENDO tampo 
confeccionado em laminado melaminico texturizado, de baixa 
pressão, com 18 mm. de espessura, sem emendas, borda arredondada 
em PVC maciço, e laterais com borda abs reta, todos na mesma cor 
do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado melaminico 
texturizado, de baixa pressão, com 18 mm. de espessura, com 
revestimento em borda reta abs. Pés laterais(lado 
direito/esquerdo), confeccionados em aço na chapa 22, com  tubo de 
seção oblonga  em pintura epoxi-pó, medindo 0,20 x 0,03 x 0,74 
m.Pé central confeccionados em aço na chapa 22, com pintura epoxi-
pó. 
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57 1 

BALCÃO COMPLEMENTO  - medindo 1600 larg X 700 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo.  

58 1 

BALCÃO COMPLEMENTO  - medindo 2600 larg X 700 prof X 1100 alt mm - 
Sendo tampo confeccionado em laminado melaminico texturizado de 
baixa pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC 
maciço com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos 
na mesma cor do tampo. Painel frontal – confeccionado em laminado 
melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de espessura, 
com revestimento em borda reta abs. Pés laterais -  confeccionado 
em laminado melaminico texturizado, de baixa pressão, com 25mm. de 
espessura, com revestimento em borda reta abs, com Balconete 
superior confeccionado em laminado melaminico texturizado de baixa 
pressão, com 25 mm. de espessura, sem emendas, borda em PVC maciço 
com 2mm de espessura, e laterais com borda abs reta, todos na 
mesma cor do tampo.  

 

2 - DO VALOR D0 CONTRATO 

2.1 – O valor total deste Contrato é de R$ xxx (xxxxxxxxxx). 

2.2 – Para suporte das despesas no corrente ano, foram emitidas as Notas de 

Empenho de n.ºs xxx, xxxx onerando o código de dotação. 

2.3 – Será obedecido o princípio da anualidade orçamentária devendo, as 

despesas do exercício subseqüente onerar as dotações próprias do orçamento. 

2.4 – O preço contratado compreende todos os custos necessários à execução do 

objeto contratual, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, 

previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e 

encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra 

remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado. 

2.5 – O preço contratado não sofrerá reajuste, atualização e/ou compensação 

financeira, a menos que sobrevenham normas federais e/ou municipais que o 

determinem. 

  

3 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
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3.1 – O objeto contratual deverá ser prestado pela CONTRATADA, conforme 

previsto no edital n.º 029/2013 e Pregão Presencial n.º 017/2013 e proposta 

apresentada e aprovada. 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 – O pagamento será efetuado após a entrega e conferência dos óleos 

solicitados pelo setor competente e emissão da nota fiscal. 

 

5 - DO PRAZO 

5.1 – O prazo para instalação dos arquivos será de 40 (quarenta) dias.  

 

6 - DAS PENALIDADES 

6.1. Pelo descumprimento da obrigação decorrente deste Contrato a 

CONTRATADA, sujeitar-se-á as penalidades abaixo especificadas, que só 

deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

a) comprovação, pela CONTRATADA, anexada aos autos, da ocorrência de força 

maior impeditiva do cumprimento contratual; e/ou 

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou 

de fatos imputáveis à Administração. 

6.1.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato por atraso 

ou inexecução parcial ou total da obrigação. 

6.1.2. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no 

Capítulo IV da Lei federal 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

6.2. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 

cabíveis. 

 

7 - DO CONTRATO E DA RESCISÃO 

7.1 – O presente Contrato reger-se-á pelas disposições da Lei federal nº 

8.666/93, com suas alterações posteriores, das condições do edital e da 

proposta apresentada pela CONTRATADA constante do processo administrativo nº. 

040/2012. 

7.2 – A CONTRATADA responderá por todos os encargos e obrigações de natureza 

trabalhista, previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e 

comercial resultantes da prestação dos serviços contratados. 

7.3 – A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que venha a ser 

causado à CONTRATANTE ou a terceiros, durante a prestação dos serviços, 

podendo o valor referente ao prejuízo apurado ser descontado do pagamento de 

que for credora. 
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7.4 – O Contrato poderá ser alterada nas hipóteses previstas no artigo 65 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

7.5 - A CONTRATADA não poderá sub-contratar, ceder ou transferir o objeto do 

Contrato, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão, salvo 

mediante expressa anuência da CONTRATANTE. 

7.6 – Dar-se-á a rescisão do Contrato nas hipóteses previstas nos artigos 77 

e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.7 – A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE, 

previstos na Lei Federal nº 8.666/93, no caso de rescisão contratual por 

parte da Administração.    

 

8 – DO FORO 

8.1 - Fica eleito o foro da comarca de Santa Adélia para dirimir eventuais 

controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

 

E por estarem justas e acertadas, foi lavrado este instrumento que lido e 

achado conforme pelas partes, vai assinado, em 03 (três) vias de igual teor, 

na presença das testemunhas abaixo qualificadas.      

                                                                      

                                 Ariranha, xxx de xxx de 2013. 

 

MUNICIPIO DE ARIRANHA                  

FAUSTO JUNIOR STOPA           

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


