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ATENÇÃO 
Solicitamos que as empresas interessadas em participar deste 

Pregão Presencial, confirmem a retirada do Edital para Comissão 

Permanente de Licitação/Pregão, por e-mail 

(licitacoespmvrj@gmail.com) ou por fax (24 – 24524425), 

informando a razão social, CNPJ, e-mail e telefone. 

A não confirmação exime a Comissão da comunicação de 

eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no Edital, bem 

como de quaisquer informações adicionais, não cabendo 

posteriormente qualquer reclamação.  
 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- A Prefeitura Municipal de Valença – RJ, torna público para conhecimento dos 

interessados, que, na Sala de Licitações do Centro Administrativo Municipal, situado à 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ, Telefax (24) 2452.4425, será realizada 

a licitação na modalidade Pregão (Presencial), do tipo menor preço, para a 

aquisição do objeto abaixo descrito. A licitação será regida pelas normas da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 

50, de 25 de abril de 2003, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. 

 

1.2- Os envelopes contendo os documentos para habilitação, bem como a proposta 

comercial, deverão ser entregues até às 09:00 hs (nove horas) do dia 30 de junho de 

2016, no local indicado no subitem 1.1. 

 

1.3- Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter 

público, que impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 

horário, independente de nova comunicação, salvo aviso expresso da Prefeitura 

Municipal de Valença-RJ. 

 

1.4- A Prefeitura Municipal de Valença-RJ doravante será designada simplesmente 

Prefeitura. 

 

1.5- Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

 

1.5.1- Anexo I – Especificações – Quantidade –Valor limite máximo estabelecido 

(Termo de Referência). 

 

1.5.2- Anexo II – Especificações complementares – Local, prazo e condições de 

entrega – (Projeto Básico). 

 

1.5.3- Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 
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1.5.4- Anexo IV – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 

Habilitação. 

 

1.5.5- Anexo V – Modelo de Credenciamento. 

 

1.5.6- Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP. 

 

1.5.7- Anexo VII – Modelo de Declaração relativa a trabalho de menores. 

 

1.5.8- Anexo VIII – Formulário Padronizado de Proposta. 

 

 

2- DO OBJETO 

 

2.1- A presente licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa 

para aquisição de mobiliários, eletrodomésticos, eletrônicos, etc.,conforme 

especificações e descrições detalhadas constantes dos Anexos I (Termo de 

Referência) e II (Projeto Básico) do presente Edital, destinados a CrecheMunicipal 

Soldado Militar Fabiana Aparecida de Souza - Secretaria Municipal de Educação. 

 

3- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1- A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da Funcional 

Programática n.º 05 12 365 2012 1017 4490 52 99 / 05 12 361 2012 2022 4490 52 99 / 05 

12 361 2012 2022 3390 30 99 (Recursos PAR e Salário Educação – Crédito Especial 

aprovado pela Lei Municipal nº 2.875, de01 de setembro de 2015 – Decreto Municipal 

nº 103, de 22 de setembro de 2015). 

 

4- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da licitação, inscritos ou não no Cadastro de Fornecedores 

mantido pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, que atenderem a 

todas as exigências deste Edital. 

 

4.2- O Edital encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Valença-RJ 

(www.valenca.rj.gov.br). O Edital poderá, também, ser solicitado pelo e-mail: 

licitacoespmvrj@gmail.com. O Edital poderá, ainda, ser retirado na Sala da Comissão 

Permanente de Licitação no Centro Administrativo Municipal (Rua Dr. Figueiredo, nº 

320, Centro, Valença-RJ), mediante a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 

500 folhas e apresentação de carimbo da empresa com CNPJ. 

 

4.3- Não serão admitidas a esta licitação empresas que estiverem em regime de 

falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas 

reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas 

estrangeiras que não estejam regularmente estabelecidas no país; empresas 

suspensas de contratar com esta Prefeitura ou impedidas de licitar com a 

Administração Pública. 

 

http://www.valenca.rj.gov.br/
mailto:licitacoespmvrj@gmail.com
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4.4- Não será permitida a participação nesta licitação de mais de uma empresa sob 

o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas. 

 

5- DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1- No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada 

empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente 

credenciada e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na 

prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão 

efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes 

para representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, 

conforme abaixo: 

 

5.1.1- Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado, deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto 

a administração e gerência da sociedade, apresentar qualquer documento oficial 

de identificação que contenha fotografia, bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5.1.2- Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente 

credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Documento oficial de identificação que contenha fotografia; 

 

b) Instrumento público ou particular de procuração ou carta de 

credenciamento, com poderes específicos, conforme modelo constante do 

Anexo V deste Edital, firmada pelo representante legal da empresa, nos 

termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse a 

ser apresentado, visando a comprovação da condição do titular para 

delegar poderes ao representante a ser credenciado. 

 

5.1.3- Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser entregues ao 

Pregoeiro em original ou através de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou 

servidor da unidade que realiza a licitação, no início da sessão, em separadodos 

envelopes de documentação e proposta. 

 

5.1.3.1- Os documentos relativos ao Credenciamento poderão, também, ser 

autenticados por servidor da unidade que realiza a licitação, no início da sessão, 

mediante apresentação dos originais. 

 

5.2- Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances 

verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos 

subitens anteriores. A ausência dos documentos relativos ao credenciamento 

implicará a impossibilidade da formulação de lances verbais após a classificação 

preliminar, bem como a perda do direito de manifestar intenção de recorrer das 

decisões do Pregoeiro, ficando o representante do licitante impedido de se 

manifestar durante os trabalhos.  
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5.3- Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, 

ressalvada ao Pregoeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar 

indispensável ao bom andamento das sessões públicas. 

 

5.4- É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado 

representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento 

licitatório dos licitantes envolvidos. 

 

6- DAS DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

6.1- As declarações de Inexistência de Fato Impeditivo e de Pleno Atendimento aos 

Requisitos de Habilitação deverão ser apresentadas em separado dos envelopes de 

documentação e proposta, de acordo com os modelos constantes dos Anexos III e 

IV, respectivamente, do presente Edital, datilografadas/impressas em papel timbrado 

da empresa, contendo carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da 

empresa, devidamente identificado. 

 

7- DO VALOR LIMITE (CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇO) 

 

7.1- O valor limite máximo estabelecido por item, com base na estimativa de custo 

feita pela Administração, será o fixado no Anexo I do presente Edital. 

 

7.2- Será desclassificada a proposta de valor superior ao mencionado no subitem 

anterior. 

 

8- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DA DOCUMENTAÇÃO 

 

8.1- O licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta Comercial e os seus 

Documentos de Habilitação em envelopes opacos, tamanho ofício, separados, 

fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa a razão social e os 

seguintes dizeres: 

 

8.1.1- No envelope contendo a Proposta Comercial: 

 

ENVELOPE “A” 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

 

8.1.2- No envelope contendo a Documentação: 

 

ENVELOPE “B” 

DOCUMENTAÇÃO 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

 

8.2- Após a hora estabelecida na Introdução deste Edital como limite para a entrega 

dos envelopes contendo a documentação e a proposta comercial dos licitantes, 

nenhum outro envelope será recebido, nem tampouco será permitido a sua troca. 

 

8.3- No caso excepcional de a sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de 

cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente 
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rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, e serão exibidos, 

ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o 

prosseguimento dos trabalhos. 

 

8.4- Todos os documentos de habilitação apresentados pelos licitantes deverão 

observar a sequência do Edital. Esta condição visa agilizar os procedimentos de 

conferência da documentação, cujo desatendimento não acarretará a inabilitação 

do licitante. 

 

9 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.1- O envelope “A”, com o título “Proposta Comercial”, deverá conter:  

 

a) A Proposta Comercial do licitante, no impresso padronizado fornecido pela 

Administração (Anexo VIII) ou em documento idêntico elaborado pelo 

licitante, devidamente preenchida, assinada pelo representante legal da 

empresa licitante ou por seu preposto legalmente estabelecido; 

 

b) Indicação obrigatória dos preços unitários e totais. Os preços deverão ser 

cotados em algarismo, expressos em moeda corrente nacional, englobando 

todas as despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras 

e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação; 

 

c) Discriminação detalhada dos produtos oferecidos, contendo as 

especificações (no mínimo as exigidas nos Anexos I e II do presente Edital), 

bem como as marcas dos mesmos; 

 

d) Indicação do prazo e condições gerais de garantia dos produtos oferecidos 

(no mínimo o estabelecido pela empresa fabricante); 

 

e) Prazo de entrega (máximo de 20 dias após o recebimento da Nota de 

Empenho); 

 

f) Indicação do banco, agência e o número da conta corrente em nome da 

empresa para os devidos pagamentos; 

 

g) Indicação da razão social do proponente, do número de CNPJ, do número de 

Inscrição Estadual, do endereço completo, dos números de telefone e fax e 

do endereço eletrônico, bem como a pessoa a ser contactada objetivando 

agilizar os procedimentos entre o Município e a empresa licitante; 

 

h) O prazo de validade da proposta – mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação. Caso o prazo de validade não esteja 

expressamente indicado na proposta, será considerado o prazo de 60 

(sessenta) dias; 

 

9.2- Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis. 

 

9.3- Não serão aceitos preços cotados com mais de 02 (duas) casas decimais. 
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9.4- É vedada a apresentação de opção de preço, marca e/ou modelo; 

 

9.5- É vedada a apresentação de proposta que contenha preço simbólico ou 

manifestamente inexequível, vantagens não previstas no Edital ou cotação baseada 

em oferta dos demais licitantes. 

 

9.6- Havendo erros aritméticos ou divergências de valores o Pregoeiro procederá a 

correção dos mesmos, levando em consideração os preços unitários apresentados 

pelo licitante. Caso o licitante não concorde com a correção terá sua proposta 

desclassificada. 

 

9.7- Não serão aceitas propostas sujeitas a confirmação de estoque ou quaisquer 

outras condicionantes desta natureza. 

9.8- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem 

nas especificações/descrições exigidas neste Edital, além daquelas propostas onde 

não sejam legíveis os valores, as marcas e/ou modelos, ou as que apresentarem 

irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento. 

 

10- DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO  

 

10.1- No dia, hora e local designados na Introdução deste Edital, na presença das 

empresas licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá 

os seguintes documentos: 

 

a) Documentos relativos ao credenciamento (conforme item 5 do presente 

Edital) – fora dos envelopes proposta e documentação; 

 

b) Declarações de inexistência de fato impeditivo e de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação (conforme item 6 do presente Edital) - fora dos 

envelopes proposta e documentação; 

 

c) Declaração, quando for o caso, de ME ou EPP - fora dos envelopes proposta e 

documentação; 

 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as 

prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, deverão 

apresentar declaração (Anexo VI) de que ostenta essa condição e que não se 

enquadra em nenhum dos casos enumerados no § 4º do artigo 3º da referida Lei. 

 

d) Envelopes “A” e “B” contendo, respectivamente, a Proposta Comercial e 

os Documentos de Habilitação, a serem apresentados na forma 

anteriormente definida.  

 

10.2- O julgamento do certame será realizado em uma ou mais sessões públicas, 

sempre com a lavratura da respectiva ata circunstanciada, assinada pelos licitantes 

presentes, pelo Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio. 

 

10.3- Declarada a abertura da Sessão Pública pelo Pregoeiro, em nenhuma hipótese 

serão admitidos novos proponentes. 
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10.4- As empresas que decidirem pelo envio dos envelopes sem a participação na 

fase de lances, deverão encaminhar as declarações de que trata a letra “b” do 

subitem 10.1 do presente Edital, em envelopes separados da documentação e 

proposta, para que se promovam as devidas verificações quanto aos citados 

documentos. A não apresentação das declarações em questão acarretará o 

impedimento da empresa de participar do certame.  

 

10.5- Em seguida serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais, 

ocasião em que será procedida a verificação da sua conformidade com os 

requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis. 

 

10.5.1- Após a entrega dos envelopes não cabe desistência da proposta, salvo por 

motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

 

10.6- Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor 

preço por item, observadas as especificações/descrições definidas neste Edital e em 

seus Anexos. 

 

10.7- Serão selecionados pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da 

proposta de menor preço e todos os demais licitantes que tenham apresentado 

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) a de menor 

preço. 

 

10.7.1- Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 

10.7, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 03 (três), além daquela que tiver apresentado o menor preço na 

proposta escrita, sendo que, no caso de empate nos preços, serão admitidas todas 

as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

10.8- Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 

10.8.1- O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na 

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

até a definição completa da ordem de lances. 

 

10.9- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 

os demais em ordem decrescente de valor. 

 

10.10- O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para 

lances, bem como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante 

prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da sessão. 

 

10.11- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores 

à proposta de menor preço.  

 

10.12- É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate. 

 

10.13- Dos lances ofertados não caberá retratação, sujeitando-se o proponente 

desistente as sanções administrativas constantes do item 15 deste Edital.  
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10.14- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do 

último preço apresentado pela empresa para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.15- Somente será efetivada a competição, relativamente a oferta de lances 

verbais, com as empresas licitantes devidamente credenciadas, aptas para tal fim. 

 

10.16- O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo 

Pregoeiro, as empresas licitantes selecionadas manifestarem seu desinteresse em 

apresentar novos lances. 

 

10.17- Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a 

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a 

contratação, ficando vedada a aceitação da proposta de valor superior ao 

estimado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

10.18- Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, 

decidindo motivadamente a respeito, ficando vedada a aceitação de proposta 

com valor superior ao estimado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 

 

10.19- A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, nos 

termos do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 e alterações, com preços iguais 

ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço, será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com o estabelecido no 

§ 3º, artigo 45, do Diploma Legal supramencionado. 

 

10.19.1- Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa 

de pequeno porte, na forma prevista no subitem 10.19 serão convocadas, na ordem 

classificatória, as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese acima, 

para o exercício do mesmo direito. 

 

10.19.2- O disposto no subitem 10.19 somente se aplicará quando a melhor oferta não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10.20- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que 

sejam obtidos melhores preços aceitáveis, devendo esta negociação se dar em 

público e formalizada em Ata. 

 

10.21- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  

 

10.22- Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o 

envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item 

11 deste Edital. 

 

10.23- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, o licitante será declarado vencedor do certame, sendo-lhe adjudicado o 
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objeto da licitação pelo Pregoeiro, caso nenhum licitante manifeste a intenção de 

recorrer. 

 

10.24- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante vencedor desatender as 

exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na 

ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta 

e o atendimento das exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as 

condições fixadas neste Edital, sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando 

constatado o desinteresse dos demais licitantes na interposição de recursos. 

 

10.25- O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos dos demais licitantes, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas 

retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.  

 

10.26- Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, em que serão registradas 

as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros 

da Equipe de Apoio, bem como pelos licitantes presentes. A recusa do licitante em 

assinar a Ata, bem como a existência de participante ausente naquele momento, 

será circunstanciada em Ata. 

 

11- DA HABILITAÇÃO 

 

11.1- Sob pena de inabilitação e consequente eliminação automática desta 

licitação, o licitante deverá incluir no envelope “B”, com o título “DOCUMENTAÇÃO”, 

os seguintes documentos: 

 

11.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro no Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de 

empresário individual ou sociedade empresária. 

 

b) Registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em se tratando de sociedade 

simples. 

 

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado 

no órgão correspondente, indicando os atuais responsáveis pela 

administração. 

 

c.1) caso os responsáveis não constem no Contrato Social, documento que 

indique a responsabilidade pela administração. 

 

d) No caso de Sociedades Anônimas, cópia da ata da assembléia geral ou da 

reunião do conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos 

atuais administradores, evidenciando o devido registro na junta comercial 

pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 e suas alterações. 

 

e) Cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras. 
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Obs.: A apresentação dos documentos acima mencionados, devidamente 

autenticados no credenciamento, isenta o licitante de apresentá-los no Envelope 

“B” (Habilitação). 

 

11.1.2- REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, através da 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita 
Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de 
não inscritos na Divida Ativa da União. 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, através da 
apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) 
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da 
Certidão da Divida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 
inscritos. 

c.1) As Certidões da Divida Ativa, no caso de empresas sediadas no Estado 
do Riode Janeiro, deverão ser as expedidas pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE). 

c.2.) Para as empresas não sediadas no Estado do Rio de Janeiro, o 
documento emitido pela Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, do 
domicilio ou sede da licitante deverá comprovar a inexistência tanto de 
débitos inscritos quanto de não inscritos na Divida Ativa ou demonstrar de 
outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar 
acompanhado de legislação específica ou informação oficial do órgão 
fazendário. 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa), 

do domicilio ou sede do licitante. 

e) Certidão Negativa de Débitos - CND relativa à Seguridade Social (INSS), 
exigida no artigo 47, inciso I, alínea "a", da Lei Federal n° 8.212/91 e alterações 

posteriores. 

f) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal. 

Obs.: As "certidões negativas" poderão ser substituídas por "certidões positivas com 
efeito de negativas" ou outra(s) equivalente(s) na forma da lei. 

11.1.2.1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida no caso de virem a ser adjudicatárias deste 
certame, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações. 

11.1.2.1.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto, 
apresentar os documentos elencados no subitem 11.1.2 deste Edital, mesmo que 
apresentem alguma restrição. 
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11.1.2.1.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 
exigida neste Edital, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno 
porte adjudicatária deste certame o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
momento em que for declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração da Prefeitura, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.1.2.2- A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 
anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na legislação vigente e no presente Edital, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebrar a 
contratação, ou revogar a licitação. 

11.1.3- REGULARIDADE TRABALHISTA   

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT) Lei 12.440, de 07/07/11. 

 

11.1.4- DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

a) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal. Os licitantes deverão declarar que não empregam 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

empregam menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. A declaração deverá ser prestada nos termos do 

modelo constante do Anexo VII deste Edital. 

 

11.1.5- O CRCL (Certificado de Registro Cadastral de Licitante), emitido pela 

Prefeitura Municipal de Valença – RJ, poderá ser apresentado, opcionalmente, 

através de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou servidor da unidade que 

realiza a licitação em substituição aos documentos constantes do mesmo, desde que 

estejam com a validade vigente. 

 

11.1.6- Para que o CRCL (Certificado de Registro Cadastral de Licitante) possa ser 

apresentado em substituição aos documentos de habilitação, conforme previsto no 

subitem anterior é necessário que o mesmo esteja atualizado, entendendo-se como 

tal aquele que se encontre em vigor na data estabelecida na introdução deste Edital 

para a entrega dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos dos 

licitantes.  

 

11.1.7- Todos os documentos comprobatórios exigidos para a habilitação deverão ter 

validade na data estabelecida na introdução deste Edital para a entrega dos 

envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos dos licitantes.  

 

11.1.8- Os documentos exigidos para esta licitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

por servidor da administração que realiza a licitação, ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial. Os que forem de emissão do próprio licitante deverão ser 

datilografados ou impressos em papel timbrado do mesmo, registrar o número desta 
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licitação, estar datados e assinados por seu representante legal ou preposto 

formalmente estabelecido, devidamente identificado. 

 

11.1.9- A autenticação dos documentos de habilitação do licitante vencedor 

poderá, também, ser realizada por servidor da unidade que realiza a licitação, 

mediante a apresentação dos originais, após o julgamento da habilitação.  

 

11.1.10- Não serão aceitas cópias de documentos que se mostrarem ilegíveis ou 

defeituosas. 

 

11.1.11- Os documentos originais que forem incluídos no envelope de documentação 

farão parte integrante do Processo Administrativo, não estando sujeitos a devolução. 

 

11.1.12- As empresas ficam obrigadas a comunicar a Prefeitura qualquer alteração 

em relação aos documentos de habilitação apresentados. 

 

11.1.13 - Os documentos que não contenham prazo de validade especificado em 

seu corpo, em lei ou neste Edital, só serão considerados válidos se expedidos, no 

máximo, até 90 (noventa) dias anteriores a data prevista na introdução deste Edital 

para entrega dos envelopes de documentação e proposta. 

 

12- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

12.1- Dos atos praticados pelo Pregoeiro decorrentes da presente licitação, cabe 

recurso administrativo de acordo com o estabelecido no artigo 4º, inciso XVIII, da Lei 

Federal nº 10.520/2002. 

 

12.2- Ao final da sessão, e declarado pelo Pregoeiro o vencedor, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro 

em ata da síntese das suas razões, desde que munido de carta de credenciamento 

ou procuração com poderes específicos para tal. Os licitantes poderão interpor 

recurso no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados a 

apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

12.3-A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto da licitação pelo 

Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo a autoridade 

competente para a homologação. 

 

12.4- Interposto o recurso, o Pregoeiro o encaminhará devidamente informado, a 

autoridade superior. 

 

12.4.1- A autoridade superior de que trata este Edital é o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

de Valença – RJ. 

 

12.5-Após a realização do Pregão, os autos do respectivo processo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados no Centro Administrativo Municipal – Sede da 

Prefeitura, no endereço mencionado na introdução deste Edital. 
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12.6- Os recursos e as contra-razões deverão ser entregues na sala de licitações, no 

endereço mencionado na introdução deste Edital, no horário de 09:00 às 17:00 horas, 

de segunda à sexta feira, exceto feriados no Município de Valença-RJ, Estaduais e 

Nacionais, em 02 (duas) vias, sendo dado recibo em uma delas. 

 

12.6.1- Os recursos e as contra-razões encaminhados via fax (24) 2452.4425 ou por e-

mail (licitacoespmvrj@gmail.com), serão analisados somente para fins de agilização, 

porém os mesmos só serão conhecidos após a juntada dos originais, observando-se o 

prazo recursal.  

 

12.7- Os recursos e as contra-razões deverão ser subscritos pelo representante legal 

do licitante, devidamente comprovado. 

 

12.8- Não serão conhecidos os recursos e as contra-razões apresentados fora do local 

previsto no subitem 12.6 deste Edital e/ou intempestivos.  

 

12.9- O recurso terá efeito suspensivo.  

 

12.10- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.11-A não apresentação das razões escritas acarretará, como conseqüência, a 

análise do recurso pela síntese das razões orais lavradas em ata. 

 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1- A classificação das propostas, o julgamento da proposta e da habilitação serão 

submetidos à autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e a 

adjudicação do objeto da licitação caso ocorra recurso. 

 

13.2- Caso não haja interesse recursal manifestado na Sessão, o Pregoeiro é quem 

adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a 

homologação pela autoridade superior. 

 

14 – DO CONTRATO 

14.1- As obrigações decorrentes desta licitação serão formalizadas através de 
Nota de Empenho, documento que substituirá o contrato formal, nos termos do 
"caput" do artigo 62 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Integrarão a 
Nota de Empenho, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas neste Edital, os elementos apresentados pelo proponente 
vencedor que tenham servido de base para o julgamento deste certame 
licitatório, além da proposta a ser praticada por ele. 

14.2- Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para retirar a Nota 
de Empenho no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após ser formalmente 
convocado pela Administração do Município, decairá do direito à 
contratação, sem prejuízo das demais sanções estipuladas no item 15 deste 
Edital, sendo a Sessão retomada e os demais proponentes chamados na 
ordem de classificação. 
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14.2.1- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

 

14.3- Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 

convocação para a retirada da Nota de Empenho, ficam os licitantes liberados 

dos compromissos assumidos, nos termos do § 3° do artigo 64 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alterações, salvo eventuais questionamentos judiciais. 

 

15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se 

recusar injustificadamente a retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá, nos 

termos do artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, ser impedido de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da 

aplicação das demais cominações legais, tudo proporcionalmente ao grau de 

culpabilidade da conduta apenada. 

15.2- O não comparecimento do licitante vencedor para retirar a Nota de Empenho 
no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida 
com a proposta, ficando sujeito às sanções legais cabíveis. 

15.3- Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, o Contratante, sem 
prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à 
Contratada, conforme o caso, as penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 
Federal n° 8.666/93, bem como, no que couber as disposições contidas na Lei Federal 
n° 10.520/02 e, em especial, as seguintes sanções: 

 

15.3.1- Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do 

contrato, por dia útil que exceder o prazo de entrega, respeitados os limites da lei 

civil. 

 

15.3.2- Multa(s) administrativa(s) de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

Contrato, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer 

natureza, seja contratual ou legal. 

 

15.4- As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente 

ou individualmente, não impedindo que a Prefeitura rescinda unilateralmente o 

Contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis. 

 

15.5- Se a Contratada não recolher o valor da multa que por ventura lhe for 

aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então 

acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. 

 

15.6- As multas administrativas e moratórias aplicadas poderão ser descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração à Contratada ou, ainda, 

quando for o caso, cobradas judicialmente. 
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15.7- A aplicação de multas não elidirá o direito da Prefeitura de, face ao 

descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, o Contrato que vier 

a ser celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial 

ou extrajudicial,sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1- DA CONTRATANTE 

 

16.1.1- A Contratante obriga-se a: 
 

a) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas e documentos de controle da Contratante 

o efetivo cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, dentro do 

prazo estabelecido no Edital; 

 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Contrato, sob os aspectos 

quantitativo e qualitativo, através da Secretaria Municipal de Educação, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas 

por parte da Contratada, aplicando as sanções cabíveis, sempre que 

necessário; 

 

c) Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

 

d) Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com as condições de preço 

e prazo estabelecidas neste Edital; 

 

e) Prestar a Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, 

necessária a perfeita execução do Contrato. 

 

16.2- DA CONTRATADA 

 

16.2.1- A Contratada será a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer 

caso, por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza que causar a Contratante 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta 

licitação, respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento da Contratante. 

 

16.2-2- A Contratada é a responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais 

e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, 

securitária ou previdenciária, bem como as demais legislações aplicáveis. 

 

16.2.3- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste Edital. 

 

16.2.4- Caberá ainda a Contratada: 

 

a) Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, carga edescarga dos 

produtos, objeto desta licitação, sem nenhum ônus para a municipalidade; 
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b) Realizar a entrega dos produtos no local indicado no Anexo II do presente 

Edital (Projeto Básico); 

 

b.1) Os itens 01 ao 20 deverão ser entregues já montados ou serem montados no 

local de entrega, por conta e risco da Contratada, sem nenhum ônus para a 

municipalidade;  

 

c) Cumprir o prazo de entrega; 

 

d) Cumprir todas as condições de garantia constantes de sua proposta; 

 

e) Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante a operação de transporte; 

 

f) Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 

técnicos, empregados, prepostos ou subordinados; 

 

g) Responder exclusiva e integralmente, perante a Contratante pelo 

fornecimento dos produtos nas condições pactuadas; 

 

h) Responder por violações a direito de uso de produtos, métodos ou processos 

de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, 

taxas e/ou comissões que forem devidas; 

 

i) Substituir, às suas expensas e responsabilidade, o(s) produto(s), caso não 

esteja(m) de acordo com as especificações, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados da notificação por escrito da Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

j) Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de 

Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

k) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, 

salvo motivo justo aceito pela Contratante; 

 

l) Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se 

julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem no cumprimento 

do objeto desta licitação; 

 

m) Responsabilizar-se pelo pagamento e respectivos encargos sociais de todos os 

seus funcionários e/ou contratados envolvidos na execução do Contrato, não 

tendo os mesmos qualquer vínculo empregatício com o Município; 

 

n) Aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

da contratação para o objeto definido neste Edital. 

 

17 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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17.1 - O fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, abrangerá a entrega e 

montagem (quando for o caso), no localindicado no Anexo II deste edital, por conta 

e risco do adjudicatário, sem nenhum ônus para a municipalidade. 

 

17.2- A recusa de qualquer produto, por divergência com Nota de Empenho ou 

irregularidades na documentação fiscal não acarretará suspensão do prazo de 

entrega, ficando o fornecedor obrigado à substituição ou reparação no prazo que 

lhe for estabelecido, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

 

17.3- A Secretaria Municipal de Educaçãofará recebimento "provisório" dosprodutos 

e terá 72 (setenta e duas) horas para conferência das especificações, quantidades, 

etc. Após isso, sem nenhuma manifestação a firma fornecedora, o recebimento 

será considerado definitivo nos termos das alíneas "a" e "b", do inciso II, do artigo 73, 

da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

18.1- A Prefeitura efetuará o pagamento a empresa contratada, no valor da Nota de 

Empenho, no 30º (trigésimo) dia corrido, após o recebimento definitivo e 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita e 

atestada pelo órgão competente da Administração Municipal. 

 

18.2- Deverá constar no documento fiscal o número deste Pregão e o número da 

Nota de Empenho.  

 

18.3- O setor requisitante da Prefeitura deverá encaminhar a Secretaria de Fazenda 

(Contabilidade), no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do seu 

recebimento, a referida Nota Fiscal/Fatura, devidamente aceita e atestada, 

acompanhada dos documentos de controle interno, para que sejam tomadas as 

devidas providências para pagamento. 

 

18.4- Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), o(s) mesmo(s) 

será(ão) devolvido(s) a adjudicatária para correção, ficando estabelecido que o 

prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova 

Fatura ou de documento que a corrija. 

 

18.5- A Prefeitura poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 

lhe forem devidas pela adjudicatária. 

 

18.6- O pagamento somente será efetuado mediante: 

 

a) Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - 

INSS (Certidão Negativa de Débitos – CND); 

 

b) Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS. 

 

18.7- O pagamento será efetuado por meio de crédito em nome do proponente 

vencedor do certame, mediante ordem bancária emitida em seu nome, para 

crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
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18.8- É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das 

condições estabelecidas neste Edital e respectivos Anexos. 

 

18.9- Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso 

decorra de culpa da Prefeitura, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo 

por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por 

dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a 

parcela devida.   

 

18.10- A multa e a compensação financeira previstas neste item serão aplicadas 

somente após a comunicação formal pela Contratada a Contratante, ressalvados os 

casos fortuitos e de força maior previstos nos termos do 393 do Novo Código Civil 

Brasileiro.  

 

18.11- Caso a Prefeitura efetue o pagamento devido à Contratada em prazo inferior 

ao previsto no subitem 18.1, será descontado da importância devida o valor 

correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de antecipação. 

 

19 – DO REAJUSTAMENTO 

 

19.1- O preço que vier a ser pactuado por decorrência desta licitação será fixo e 

irreajustável. 

 

19.2- Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de 

atualização financeira. 

 

20 – DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

21.1- O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 

nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda à sexta-feira, das 

09:00 às 17:00 horas, na Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro, Valença-RJ, pelo telefax (24) 

2452.4425 ou pelo e-mail (licitacoespmvrj@gmail.com) exceto nos feriados do 

município de Valença-RJ, Estaduais e Nacionais. Os esclarecimentos e informações 

sobre o presente Edital poderão ser solicitados até 02 (dois) dias úteis anteriores à 

data fixada neste Edital para recebimento dos envelopes documentação e proposta 

comercial.   

 

21 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1- 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. 

 

21.2- A autoridade competente poderá, até a assinatura do contrato, desclassificar 

licitantes por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Administração tiver notícia de qualquer 

fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento, que desabone a sua 

idoneidade ou capacidade financeira, técnica, administrativa e outras relacionadas 

à documentação apresentada na fase de habilitação desta licitação. 



 

               Estado do Rio de Janeiro            
               Prefeitura Municipal de Valença                                                  

                          Comissão Permanente de Licitação 
 

 

19 

 

 

Processo nº: 8.974/2016 

 

Fls.:_______ Visto: _______ 

 

21.3- A critério da Prefeitura a data desta licitação poderá ser transferida. O objeto 

da presente licitação poderá, a critério exclusivo da Prefeitura, ser contratado no 

todo ou em parte, sem que caiba a quem quer que seja o direito a qualquer 

reclamação ou indenização, desde que ocorra algum fato onde seja 

manifestamente caracterizada esta necessidade devido à ocorrência de interesse 

público que justifique tal conduta. 

 

21.4- Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

os termos do presente Edital por irregularidade na aplicação da legislação 

pertinente, devendo protocolar o pedido na Comissão Permanente de Licitação 

(endereço mencionado na introdução deste Edital), até 05 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para realização do Pregão.  

 

21.5- Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não 

apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo 

dia útil que anteceder a data de realização do Pregão.  

 

21.6- A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital (protocolada na 

Comissão Permanente de Licitação - endereço mencionado na introdução deste 

Edital), que decidirá no prazo de até 02 (dois) dias úteis a partir do seu recebimento. 

 

21.7- As retificações no Edital por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações obrigarão a todos os licitantes, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas. 

 

21.8- A Prefeitura poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

21.8.1- Ocorrendo a revogação ou anulação do certame, a decisão será publicada 

no Boletim Oficial do Município e disponibilizada no Site Oficial do Município. 

 

21.9- É facultado ao Pregoeiro e/ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, inclusive para verificar a compatibilidade das especificações 

dos produtos ofertados com os requisitos previstos neste Edital e seus Anexos, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que devesse constar 

originariamente da proposta ou da documentação de habilitação. 

 

21.10- Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, 

quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não 

vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer 

outro servidor da Prefeitura. 

 

21.11- Nas fases de julgamento das propostas e de habilitação, o Pregoeiro poderá 

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica. 
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21.12- Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do 

credenciamento, as declarações constantes do item 6 deste Edital, o Pregoeiro 

disponibilizará a estes um modelo de cada declaração, que poderão ser 

preenchidas e assinadas pelo representante dos licitantes devidamente 

credenciados. 

 

21.13- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na Sessão 

e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos licitantes 

presentes. 

 

21.14- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento, observando que só se iniciam e vencem prazos em 

dias de expediente da Prefeitura. 

 

21.15- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação 

de suas propostas e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

21.16- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.17- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria Ata. 

 

21.18- Os casos omissos ou dúvidas suscitadas serão resolvidos pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio, observando o que dispõe sobre a matéria a legislação em vigor. 

 

21.19- A Prefeitura não aceitará reclamações futuras, oriundas da má interpretação 

deste Edital ou entendimentos equivocados. 

 

21.20- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

 

21.21- A participação de qualquer empresa nesta licitação será considerada como 

prova evidente de sua inteira aceitação e submissão às normas deste Edital e demais 

normas aplicáveis. 

 

21.22- O Foro da Cidade de Valença – RJ será o único competente para dirimir e 

julgar todas e quaisquer dúvidas relativas a presente licitação, com exclusão de 

qualquer outro. 

 

Valença–RJ, 16 de junho de2016. 

 

 

 

___________________________________________ 

Wilson Carlos do Nascimento Raymundo  

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

Termo de Referência 

 

 

Item Qde. Unid Especificação  

Valor 

Unitário 

Limite 

Máximo 

por Item 

01 16 unid Cadeira para crianças de 2 a 4 anos – (C2) 47,19 

02 03 unid Cadeira de alimentação – (C1) 210,92 

03 03 unid Cadeira com altura regulável – (C6) 242,23 

04 16 unid 
Cadeira – criança 4 e 6 anos – (C3) - (modelo pro 

infância) 
54,51 

05 24 unid Cadeira - Criança 5 e 6 Anos – (C5) 53,61 

06 04 unid 
Cadeira de refeição para adultos – (C8) - (modelo pro 

infância) 
114,48 

07 20 unid 
Cadeira sem braço, com rodinhas e altura regulável – 

(C4) (modelo pro infância) 
198,00 

08 04 unid 
Mesa coletiva quadrada – crianças de 4 e 6 anos – 

(M3) - (modelo pro infância) 
143,00 

09 04 unid Mesa para crianças de 2 a 4 anos – (M2) 139,00 

10 01 unid 
Mesa de reunião – 8 lugares (200 x 80 cm) – (M5) - 

(modelo pro infância) 
417,84 

11 03 unid Mesa de Trabalho – (M6) 315,67 

12 24 unid Mesa para crianças de 5 a 6 anos – (M4) 88,50 

13 01 unid Mesa de reunião – (M7) 301,63 

14 03 unid Armário roupeiro – (AM1) 982,83 

15 02 unid Sofá em material lavável de dois lugares – (SF1) 662,80 

16 08 unid Cadeira para reunião – (C7) 229,17 
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17 04 unid 
Armário alto em aço, 2 portas e 4 prateleiras c/ chave 

– (AQ1) 
784,80 

18 01 unid Armário para Primeiros Socorros – (AM3) 556,33 

19 01 unid Arquivo de Aço – (AQ2) 573,50 

20 08 unid Banco – (B1) 224,11 

21 04 unid Quadro branco 90x120cm –(QB) 106,34 

22 02 unid 
Quadro de avisos cortiça 100 x 150 cm – (QC) - 

(modelo pro infância) 
153,95 

23 04 unid Quadro Mural de Feltro – (QM) 121,27 

24 02 unid Colchonete para Trocador da Creche – (CO2) 55,46 

25 10 unid Colchonete para Repouso – (C03) 114,33 

26 16 unid Placa de Tatame em EVA – (TA1) 62,40 

27 02 unid 
Banheira para bebê de plástico PVC ou fibra de vidro 

– (BN1) - (modelo pro infância) 
143,74 

28 01 unid Aparelho de Ar Condicionado Split 30.000 BTU´s 2.932,30 

29 01 unid 
Coifa industrial exaustão – (CO) - (modelo pro 

infância) 
1.461,80 

30 04 unid Aparelho de Som Tipo Microsystem – (MS) 401,33 

31 01 unid Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL)  590,03 

32 02 unid 
Batedeira – cinco velocidades – (BT) - (modelo pro 

infância) 
184,83 

33 02 unid Bebedouro elétrico conjugado – Duas colunas – (BB1)  802,97 

34 01 unid Cafeteira – 20 cafés – (CF) 153,72 

35 01 unid Centrífuga de frutas de 800W – (CT) 312,15 

36 02 unid Aparelho de DVD – (DVD) 201,45 

37 01 unid Espremedor de frutas cítricas – (EP)  354,46 

38 02 unid Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas – (ES) 96,00 

39 02 unid Ferro elétrico a seco – (FR) 69,59 

40 01 unid 
Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca – 

(FG2) 
498,83 

41 01 unid 
Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e 

forno de câmara com banho maria acoplados – (FG1)  
1.659,50 

42 01 unid Freezer 420 L horizontal – (FZ) - (modelo pro infância) 2.206,10 

43 02 unid 
Geladeira de uso doméstico frostfree 410 L – (RF1) - 

(modelo pro infância 
2.515,54 

44 01 unid 
Geladeira frostfree – capacidade 250 L – (RF2) 

(modelo pro infância) 
1.395,33 

45 03 unid Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – (LQ2)  349,31 

46 01 unid 
Liquidificador industrial – 8L – (LQ1) -(modelo pro 

infância) 
844,22 

47 01 unid 
Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg – Linha 

branca – (MQ) 
1.150,63 

48 01 unid Secadora de Roupas – (SC) 1.702,60 

49 02 unid Micro-ondas27 L – (M1) 480,98 

50 01 unid Multiprocessador de Alimentos – (MT)  403,98 
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51 02 unid Televisão de LCD 32” com entrada para HDTV – (TV) 1.432,05 

52 02 unid Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTU´S  1.242,33 

53 08 unid Ventilador de Teto – (VT) 104,20 

54 03 unid Purificador de água refrigerado – (PR)  468,91 

55 01 unid Casa de bonecas – (CS)  2.320,00 

56 01 unid Escorregador Grande em Polietileno – (ES)  966,25 

57 01 unid Gira gira – Carrossel – (CR) 1.622,80 

58 01 unid Túnel Lúdico – (TL) 2.046,00 

59 01 unid Gangorra de 3 lugares – (GA) 473,11 

60 01 unid Balanço 4 lugares – (BA) 1.321,00 

61 02 unid Carros coletores de lixo - Cap. 120L – (CL) 256,20 

62 03 unid Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L – (LX1) 792,77 

63 06 unid 
Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – 

(LX2) 
158,98 

 

 

 

 

 

Wilson Carlos do Nascimento Raymundo  

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO II 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

Projeto Básico 

 

 Especificações Complementares: 

 

 

Item 1: Cadeira para crianças de 2 a 4 anos – C2 
 

Cadeira com assento e encosto revestido de laminado melamínico amarelo gema 

(referencia L 189) e fixado através de rebites POP. A estrutura em tubo de ¾” com 

soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca.As cadeiras com sapatas 

em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor etonalidade da tinta de 

acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.“Parafusos de fixação do 

tampo, autotarraxantes de 3/16” x 3/4”, zincados. 

12 

· Altura do assento da cadeira ao chão: 29 cm 

· Altura total: 59 cm 

· Assento da cadeira: 24 cm x 24 cm 

· Encosto da cadeira: 24 cm x 16 cm 

 

 

Item 2:Cadeira de alimentação – (C1) 

 

(item constante no Pregão Eletrônico n° 31 – 2013 - RP)  

Descrição: 

 

• Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 

15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT 

NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio.  

Dimensões:  

• Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à 

superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); 

• Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições 

realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal do assento: raio 

mínimo de 5mm. 
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Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60º em 

relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o 

comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme 

item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2).  

 

Características:  

 

• Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • 

Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada 

com tecido;  

• Braços ou dispositivo para proteção lateral;  

• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;  

• Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; 

• Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois 

rodízios, desde que estes possuam freios;  

• Cinto tipo suspensório;  

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 

na cor CINZA.  

 

RECOMENDAÇÕES: Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender 

aos requisitos da ABNT NBR 300-3;Bordas expostas e partes salientes devem ser 

arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT 

NBR 300-1;  Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas;  

Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 

cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  Todos os encontros de tubos devem 

receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis 

tubulares devem ser tamponadas. 

 

 

Item 3: Cadeira com altura regulável – C6 

 

Cadeiras giratória com braços, espaldar médio, assento e encosto emcompensado 

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada emdensidade de 40 a 

50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropilenoantialérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixadeformação. Solidez à luz classe 5, 

pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismorelax com bloqueio e regulagem 

permanente-gás, base em aço com 5 hastes,pintura em epóxi pó na cor preta, 

encosto em 7 posições na altura, rodízio duplosem nylon, revestimento em tecido 

azul, fogo retardante. Braços reguláveis comalma de aço e apoia braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. 

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável 

Assento da cadeira: 58cm x 58cm 

OBS: a cadeira deve ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de5(cinco)anos. 

 

 

Item 4: Cadeira – criança 4 e 6 anos – C3 (modelo pro infância) 

 

Descrição 
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Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou 

em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 

 

Dimensões 

Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm 

Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm 

Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 

Características: 

 

 Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 

 Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas 

internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento 

ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou 

insetos. 

 Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face 

inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 

Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz 

poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 

mm e máxima de 12 mm. 

 Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). 

 Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetadas na cor CINZA, fixadas á estrutura através de encaixe e pino expansor. 

 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA. 

 

Item 5: Criança 5 e 6 Anos – C5 - (Mod. Pro infância) 

 

O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico de várias 

cores (amarelo, azul e vermelho) e fixados através de rebites POP.  

A estrutura será em tubo de ¾” com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor 

branca.  

As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímero, injetados, na mesma cor 

e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe.  

“Parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16” x 3/4”, zincados. 

Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão: 37,5cm; Altura total: 67,5cm; 

Assento da cadeira: 29 cm x 27 cm; Encosto da cadeira: 29 cm x 17 cm 

 

 

Item 6: Cadeira de refeição para adultos – C8 (modelo pro infância) 

 

Descrição 
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Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. 

 

Características 

 Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16 x 30, com sapatas deslizantes 

em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e 

pintura eletrostática; 

 Empilhamento máximo recomendado: seis unidades; 

 Cores: Diversas; 

 Revestimento: Polipropileno 

Dimensões 

Altura do assento da cadeira ao chão: regulável 

Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

 

Item 7: Cadeira sem braço, com rodinhas e altura regulável – C4 (modelo pro 

infância) 

 

Serão fornecidas cadeiras giratórias, espaldar médio, assento e encosto em 

compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em 

densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno 

antialérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa 

deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo 

relax com bloqueio e regulagem permanente-gás, base em aço com 5 hastes, 

pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em 

nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante.  

OBS: as poltronas devem ter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 

5(cinco)anos. 

 

Dimensões: 

Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10 mm) 

Assento da cadeira: 31 x 40 cm 

Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm 

 

Características: 

 Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. 

Dimensões, design e acabamento conforme projeto; 

 Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 

compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco 

lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de 

reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e 

deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; 

 Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face 

inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie 

Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz 
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poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 

mm e máxima de 12 mm; 

 Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento 

nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador 

seguido de verniz poliuretano. Espessura acaba do encosto mínima de 9,6 mm 

e máxima de 12,1 mm; 

 Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 

20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm); 

 Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto; 

 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA (ver referências). 

Recomendações: 

 

 Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e 

especificações técnicas; 

 Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 

configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-

ferruginoso; 

 Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos 

agudos; 

 Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de 

Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois 

anos. 

 

Item 8: Mesa coletiva quadrada – crianças de 4 e 6 anos – M3 (modelo pro infância) 

 

Descrição: 

Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93 m a 1,16 m, com tampo em 

MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior 

laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. 

 

Dimensões: 

Altura de mesa: 46 cm 

Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm 

 

Características: 

 Tamanho em MDP, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento 

na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão- BP, na cor BRANCA. 
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 Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 

“primer”, acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo “Hot 

Melting”. 

 Estrutura da mesa compostas de : pés confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2 mm (3’’), com espessura 

de 3 mm e h = 40 mm; 

 Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas 

na cor LARANJA, fixadas á estrutura através de encaixe. Dimensões, design e 

acabamento conforme projeto; 

 Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 

micrometros na cor CINZA. 

Recomendações: 

 Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhadamentos e 

especificações técnicas; 

 Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, 

configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso; 

 Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos 

agudos; 

 Todas as unidades deverão receber o Selo identificador de Controle de Qualidade 

do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos; 

 Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de 

fabricação; 

 Poderão ser aprovados variações nas especificações, para adequação aos 

padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em 

relação ás especificações originais. 

 

Item 9: Mesa para crianças de 2 a 4 anos –M2 

 

Mesa confeccionada em tubo industrial de 1 1/4” com soldagem eletrônica 

MIG,pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo 

emMDF 18mm revestido em laminado melamínico amarelo gema (referencia L 

189),com bordas coladas em PVC na cor branca. 

 

Medidas: 

· Altura da mesa: 54 cm 

· Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm. 

 

 

Item 10: Mesa de reunião – 8 lugares (200 x 80 cm) – M5 (modelo pro infância) 

 

Serão fornecidas mesas de reunião oval, medindo 2000x1000x750mm, com tampo 

em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em 

perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas 

passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em 
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chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em 

tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras 

em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.  

Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas 

arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos 

demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-

ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura 

eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em 

estufa. 

 

 

Item 11: Mesa de Trabalho – (M6)  

 

Descrição: 

 • Mesa para professor, em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, 

com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre 

estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas 

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com 

coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos.  

• Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, 

seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com 

poliéster em pó, com secagem em estufa.  

• Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para 

segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas 

arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC.  

 

Dimensões:  

• Altura da mesa: 75 cm  

• Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 

 

 

Item 12: Mesa para crianças de 5 a 6 anos – (M4) 

 

Descrição:  

• Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 

1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado 

melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura 

tubular de aço.  

 

Dimensões:  

• Altura da mesa: 59 cm  

• Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm Características:  

 

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em 

laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na 

face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.  

• Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com 

"primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot 

Melting".  
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• Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, 

laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de38mm (1½”), em chapa 

16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 

costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessas 

transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 

retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).  

• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na 

cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e 

acabamento conforme projeto;  

• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 

na cor CINZA. 24  

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e especificações técnicas.  Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento anti-ferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar 

juntas e arredondar cantos agudos.  Todas as unidades deverão receber o Selo 

Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos 

de fabricação de dois anos.  Serão rejeitados, lotes que apresentarem 

desconformidades ou defeitos de fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas 

especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que 

configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 

 

 

Item 13: Mesa de reunião – (M7) 
 

Descrição:  

• Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de 

espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura 

metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas 40 

extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com 

colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés 

horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor 

preta e sapatas niveladoras.  

• Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas 

arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos 

demais lados, na cor preta  

• Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem 

efosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de 

epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.  

 

Dimensões: 

 • Altura da mesa: 75 cm  

• Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm RECOMENDAÇÕES:Para fabricação é 

indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.   

 

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando 

uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso.  Eliminar 

rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  Todas 

as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  
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Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de 

fabricação.  Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação 

aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em 

relação às especificações originais. 

 

 

Item 14: Armário roupeiro – (AM1) 

 

Descrição:  

• Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm), 

constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e 

possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou 

imperfeições no acabamento dos roupeiros;  

• Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta 

especial na cor platina com secagem em estufa;  

• Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta 

temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a 

pó,consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no 

mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 

135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”.  

 

Dimensões:  

• Altura: 1945 mm  

• Largura: 1230 mm  

• Profundidade: 400 mm  

 

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento anti-ferruginoso.  Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar 

juntas e arredondar cantos agudos.  Todas as unidades deverão obter o Selo 

Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos 

de fabricação de dois anos.  Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem 

desconformidades ou defeitos de fabricação. 34 Poderão ser aprovadas variações 

nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que 

configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais. 

 

Item 15: Sofá em material lavável de dois lugares – (SF1) 

 

Descrição:  

• Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio revestido; 

Características:  

• Revestimento Superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20;  

• Acabamento inferior em Tela de Ráfia;  

• ESTRUTURA: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com 

imunização contra mofo,cupim e micro-organismos. Sustentação do assento e 

encosto com cintas Elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com 

grampos fixados com grampeadores pneumáticos.  

• ESPUMAS: Espuma de poliuretano. Assento: Densidade D-23 42 Braça: Densidade D-

20 Encostos: Densidade D-20  
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Dimensões:  

• Altura do assento do sofá ao chão: 73cm 

• Assento do estofado: 125 cm x 75 cm 

 

 

Item 16: Cadeira para reunião – (C7) 

 

Descrição:  

Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 

50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 

5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, 

encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e 

apoia braços em poliuretano.  

OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) 

anos.  

 

Dimensões:  

• Altura do assento da cadeira ao chão: regulável 

• Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm 

 

 

Item 17:Armário alto em aço, 2 portas e 4 prateleiras c/ chave – AQ1 

 

Descrição 

Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço, todo em chapa 24, com 02 

portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas 

no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa 

e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e 

pintura eletrostática a pó. 

 

Dimensões: 

Altura: 198 cm 

Largura: 90 cm 

Profundidade: 40 cm 

 

 

Item 18: Armário para Primeiros Socorros – (AM3) 

 

Descrição:  

• Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação 

em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, 

ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; 

• Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta 

especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em 

vidro 4mm,transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado;  

 

Dimensões:  

• Altura:150cm 

• Largura:80cm  
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• Profundidade: 35cm 

 

 

Item 19: Arquivo de Aço – (AQ2) 

 

Descrição:  

• Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com 

quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com 

gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de 

deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos 

de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas 

também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato 

de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; 

• Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta 

temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, 

consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no 

mínimo.  

• Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas 

niveladoras.  

• Capacidade: 35kg por gaveta.  

 

Dimensões:  

• Altura:105cm  

• Largura:47cm  

• Profundidade: 71cm 

 

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e especificações técnicas.  Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo 

receber tratamento anti-ferruginoso.   

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  

Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 38Serão 

rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.  

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões 

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 

especificações originais. 

 

 

Item 20: Banco – (B1) 

 

Descrição: Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 

0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo 

confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua 

face superior em laminado melamínico pós-formável de 0,6mm de espessura na cor 

Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de 

fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado 

melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos 

autotarraxantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta 

epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Kit Mobiliário 7 Ponteiras 
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de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de 

encaixe.  

RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 

solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, 

devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização.  Eliminar rebarbas, 

respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.  As peças plásticas 

não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser 

utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.  A fita de bordo deve ser aplicada 

exclusivamente pelo processo de colagem “Hot Melt”, devendo receber 

acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.  

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.  Deverão ser 

rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.  

Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões 

de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às 

especificações originais. 

 

 

Item 21: Quadro branco 90x120cm – QB 

 

Quadros brancos tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura 

flip(abertura frontal) em alumínio adonisado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mmprofundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do 

quadroconfeccionado em Eucatex, 10mm. 

 

Dimensões: 

 Altura 90 cm 

 Largura 120cm 

 

 

Item 22: Quadro de avisos cortiça 100 x 150 cm – QC (modelo pro infância) 

 

Serão fornecidos quadros com moldura em alumínio adonisado natural fosco, frisado, 

vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 

10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada.  

 

Dimensões:  

 Altura 100 cm 

 Largura 150 cm 

 

 

Item 23: Quadro Mural de Feltro – (QM) 

 

 Descrição:  

• Quadros com moldura em alumínio adonisado natural fosco, frisado, vista de 

20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e 

acabamento em feltro verde.  

 

Dimensões:  

• Altura 120 cm  

• Largura 90 cm 



 

               Estado do Rio de Janeiro            
               Prefeitura Municipal de Valença                                                  

                          Comissão Permanente de Licitação 
 

 

36 

 

 

Processo nº: 8.974/2016 

 

Fls.:_______ Visto: _______ 

 

 

Item 24:Colchonete para Trocador da Creche – (CO2)  

 

Descrição:  

• Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.  

 

Dimensões:  

• Comprimento: 100 cm 

• Largura: 60 cm 

• Espessura: 05 cm 

 

•Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, 

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

 

 

Características:  

• Revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor AZUL 

REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em 

cadarço impermeável;  

• Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537.  

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações 

técnicas específicas para cada material. 16 4.0 Salas de Atividades Escolares 

 

 

Item 25: Colchonete para Repouso – (C03) 

 

Descrição:  

• Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, 

certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 11 

 

Dimensões:  

• Comprimento: 185 cm 

• Largura: 65 cm 

• Espessura: 05 cm 

 

Características:  

• Revestimento em material têxtil plastificado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na cor AZUL 

REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em 

cadarço impermeável;  

• Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537; 

RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender às especificações 

técnicas específicas para cada material. 

 

 

Item 26: Placa de Tatame em EVA – (TA1) 

 

Descrição:  

• Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de 

acabamento.  
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Dimensões:  

• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm  

• Espessura: 20 mm  

 

Características: 

• Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em 

E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconizada, antiderrapante e 

lavável;  

• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico;  

• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento; 

• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças;  

• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90º em 

relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. 

 

 

Item 27: Banheira para bebê de plástico PVC ou fibra de vidro – BN1 (modelo pro 

infância) 

 

Serão fornecidos conjuntos para banho de bebê em plástico tipo PVC, resistente, na 

cor gelo, de fácil limpeza, sem reentrâncias que possam acumular sujeira. Deverá 

possuir mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de 

finalização.  

 

O conjunto deve conter:  

- Banheira  

- Saboneteira  

 

A capacidade máxima para o suporte deve ser de 30 kg, considerando-se a criança 

com 10 kg e o restante de água. 

 Comprimento: 80 cm 

 Largura: 56 cm 

 

 

Item 28: Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU´s 

 

Tipo 1 - 30.000 BTUS 

Região Sul e sudeste 

Modelo Split High Wall  

Tipo de ciclo Quente/Frio Frio 

Cor Branco 

ENCE No mínimo D  

Filtro de Ar Anti-bactéria 

Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h  

Controle remoto Sim  

Termostato Digital  

Funções SleepeSwing 

Voltagem 220 V  
 

 

Item 29: Coifa industrial exaustão – CO (modelo pro infância) 
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Coifa industrial simples de exaustão tipo “ilha” 60 X 90cm, voltagem local, com 

descarga centrada circular 19,5cm, confeccionada em Chapa de aço Inox 304. 

Deverá ser fornecida com todos os materiais necessários para sua instalação (dutos, 

fixadores, suportes, curvas e outros).  

 
 

Item 30: Aparelho de Som Tipo Microsystem – (MS) 
 

Descrição: 
 

 Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de 

memória. 

 

Características: 

· Entrada USB 1.0/2.0(fullspeed) 

· Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS 

· Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital 

· Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW 

· Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA 

· Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto 

· Saída de áudio digital coaxial 

· Dolby digital(AC3) e DTS 

· Função program, repeat, zoom, play, goto, pause e protetor de tela 

· Saída para fones de ouvido 

· Potência: 50W 

 

 

Item 31: Balança de prato com capacidade para 15 kg – (BL)  

 

Descrição: 

 Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 

kg, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para 

Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 

de dezembro de 1994. 

 Classificação metrológica: “Tipo III”. 

 

Dimensões: 

· Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; 

· Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 

· Capacidade: 15 kg; 

· Divisão: de 5g em 5g. 

 

Características construtivas e funcionais: 

· Gabinete em ABS. 

· Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. 

· Teclado de membrana composto de teclas e funções. 

· Pés reguláveis. 

· Nível de bolha. 

· Desligamento automático. 

· Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de 

temperatura. 

· Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. 
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· Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. 

· Comutação automática de voltagem. 

· Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 

· Consumo máximo: 10W. 

· Bateria interna. 

· Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. 

· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

 

Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 

· Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. 

· Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas 

dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; 

· Suportes do prato em alumínio injetado; 

· Gabinete construído em ABS injetado. 

Item 32: Batedeira – cinco velocidades – BT (modelo proinfância) 

 

Características do produto -Potência : 300 W -Consumo : 0.002 KWh por hora -

Velocidades : 5 e Turbo -Tigela com capacidade para: 3,5 l e giro automático -

Batedores para massas leves e pesadas, ejetor de batedores  

-Usada manualmente: pode ser usada manualmente, sem ter de parar o processo. -

Prendedor de fio  

 

 

Item 33: Bebedouro elétrico conjugado – Duas colunas – (BB1)  

 

Descrição: 

· Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com 

capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado 

pelo INMETRO. 

 

Dimensões e tolerâncias: 

· Altura: 960mm 

· Altura parte conjugada: 650mm 

· Largura: 660mm 

· Profundidade: 291mm 

· Tolerância: +/-10% 

 

Características construtivas: 

· Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra jato. 

· Gabinete em aço inox AISI 304. 

· Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato,sendo 

2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira emhaste para 

copo. 

· Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura,com 

serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, comisolamento em 

poliestireno expandido. 

· Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. 

· Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC 

· Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. 

· Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de 
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superaquecimento do sistema). 

· Dreno para limpeza da cuba. 

· Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. 

· Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. 

· Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) 

· Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes 

ouperfurantes de modo a não causar acidentes. 

· O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no 

quecouber. 

· Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selosINMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusivecom eficiência 

bacteriológica “APROVADO”. 

· O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial 

àcamada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal 

nº99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 

de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável epreferencial que o 

gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global WarmingPotential" - Potencial de 

Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de1997 e Decreto Federal nº 

5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gásrefrigerante "R600a". 

· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis 

com a corrente de operação, estando de acordo com adeterminação da portaria 

Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determinaa obrigatoriedade de todos os 

produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novopadrão de plugues e tomadas NBR 

14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. 

· Indicação da voltagem no cordão de alimentação. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

· Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser deargônio e 

possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontoscortantes, 

superfícies ásperas ou escórias. 

· Pia, gabinete e reservatório em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. 

· Parafusos e porcas de aço inox. 

· Torneira em latão cromado. 

· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestascortantes ou elementos perfurantes. 

 

 

Item 34: Cafeteira – 20 cafés – (CF) 

 

Descrição: 

· Tipo de cafeteira: elétrica 

· Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L – 20 cafezinhos de 80 ml 

· Potência (W): 1000W 

· Voltagem: 110V, 220V 

· Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm 

· Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg 

 

 

Item 35: Centrífuga de frutas de 800W – (CT) 
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Descrição: 

· Especificações técnicas/ Potência: 800W 

· Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l 

· Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz 

· Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m 

· Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado 

· Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável 

· Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínioescovado 

· Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml 

· Potência do Juicer: 800W 

· Volume: 0,0380 m³ 

· Cor: Alumínio 

· Tensão: 110V 

 

 

Item 36: Aparelho de DVD – (DVD) 

 

Descrição: 

· DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeio; 

JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW 

· Sistemas de cor: NTSC e, ProgressiveScan 

· Funções: Zoom, Book MarkerSeach, Desligamento automático, Trava paracrianças, 

Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption 

· Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone 

frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial 

· Função Karaokê: com pontuação 

· Cor: preto 

· Voltagem: Bivolt automático 

· Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm 

· Peso: 1,4Kg 

 

 

Item 37: Espremedor de frutas cítricas – (EP)  

 

Descrição: 

· Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. 

 

Dimensões e tolerância: 

· Altura: 390mm 

· Largura: 360mm 

· Diâmetro: 205mm 

· Tolerância: +/- 10% 

· Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) 

 

Características construtivas: 

· Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. 

· Copo e peneira em aço inox. 

· Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha 

grande (para laranja). 

· Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). 

· Rotação: 1740 Rpm. 
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· Frequência: 50/60 Hz. 

· Tensão: 127/220v (Bivolt). 

· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis 

com a corrente de operação. 

· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 

davoltagem. 

 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender àsnormas 

técnicas específicas para cada material. 

· Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. 

· Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. 

· Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. 

· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestascortantes ou elementos perfurantes. 

Item 38: Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas – (ES) 

 

Descrição: 

· Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade 

mínima de 4 mamadeiras. 

 

Dimensões: 

· Altura: máximo 180mm 

· Diâmetro / Largura: máximo 280mm 

 

Características construtivas: 

· Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos 

paraacondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico 

empolipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas 

parafechamento hermético. 

 

Requisitos de segurança: 

· O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção 

adequadacontra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que 

possamexpor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. 

· O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes 

ouirregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal 

oudurante a higienização. 

· O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos 

químicosdurante sua utilização. 

 

Matérias-primas: 

· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender àsnormas 

técnicas específicas para cada material. 

 

· Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero 

 

 

Item 39: Ferro elétrico a seco – (FR) 

 

Descrição: 
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· Potência: 1000W 

· Consumo: 1,0kWh 

· Cor: branco 

· Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) 

 

Dimensões e Peso: 

· Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) 

· Peso aproximado: 750g 

 

Item 40: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca – (FG2) 

 

Descrição: 

· Volume do forno: 62,3 litros 

· Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 

· Mesa: 

· Queimador normal (1,7 kW):3 

· Queimador família (2 kW):1 

· Forno: 

· Queimador do forno 2,4 

· Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) 

· Peso aproximado: 28,4 Kg 

 

Item 41: Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com 

banhomaria acoplados – (FG1) 

 

Descrição: 

· Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em doislados 

opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP(gás 

liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados dedispositivo 

“supervisor de chama”. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3queimadores 

simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/forno 

. 4 pés em perfil “L” de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de basemetálica e 

ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que oequipamento fique a 

aproximadamente 50 mm do piso. 

· Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) 

 

 

Item 42: Freezer 420 L horizontal – FZ (modelo proinfância) 

 

Capacidade de Armazenamento: Garrafa 290ml: 526 Garrafa 600ml: 306 Pet 600ml: 

306 Pet 1 litro: 194 Pet 1,5 litro: 132 Pet 2 litros: 108 Lata 350ml: 776 Capacidade bruta: 

419 litros Capacidade líquida: 419 litros  

Faixa de operação (Dupla Ação):Função Refrigerada: 2ºC a 8ºC Função Freezer: -

18ºC a -22ºC Dimensões aprox. do produto (externa): 94,4x133,1x69 cm (AxLxP)  

Dimensões aprox. do produto (interna): 71,5x122,2x51,5 cm (AxLxP) Peso aprox. do 

produto: 69kg  

 

 

Item43: Geladeira de uso doméstico frostfree 410 L – RF1 (modelo pro infância) 

 

Capacidade Total de Armazenamento: 410 L 



 

               Estado do Rio de Janeiro            
               Prefeitura Municipal de Valença                                                  

                          Comissão Permanente de Licitação 
 

 

44 

 

 

Processo nº: 8.974/2016 

 

Fls.:_______ Visto: _______ 

Capacidade Líq. Congelador: 100L  

Capacidade Líq. Refrigerador: 310 L 

Capacidade Total Bruta: 400 L 

Capacidade Bruta  

Congelador: 100 L 

Capacidade Bruta Refrigerador: 300 L 

Tensão: 110V ou 220V 

Frequência: 60 Hz Consumo: 58,1 KWh/mês (110V) 

Consumo: 58,1 KWh/mês (220V)  

Cor: branco  

Dimensões aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (AxLxP) 

Peso aproximado: 84,5Kg 

 

 

Item 44: Geladeira frostfree – capacidade 250 L – RF2 (modelo pro infância) 

 

Capacidade Total de Armazenamento: 250 l  

Capacidade Líq. Congelador: 30 l  

Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l  

Capacidade Total Bruta: 250 l  

Capacidade Bruta Congelador: 31 l  

Capacidade Bruta Refrigerador: 220l Freqüência: 60Hz 

Consumo: 22,8 KWh/mês (110V)  

Consumo: 22,8 KWh/mês (220V)  

Cor: branco 

 

Item 45: Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L – (LQ2)  

 

Descrição: 

· Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar 

· Capacidade para Triturar Gelo 

Capacidade: 

· Copo com capacidade útil de 2 litros. 

Características construtivas: 

· Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, 

semsoldas, com espessura de 1mm. 

· Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. 

· Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas parao 

lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção 

deresíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestasde 

modo a evitar o acúmulo de resíduos. 

· Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, comdobras 

estruturais que permitam a limpeza interna. 

· Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, 

flangesuperior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno 

daflange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete 

domotor. 
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· Sapatas antivibratórias em material aderente. 

· Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração 

dafaca em aço inox. 

· O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível 

para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 

· Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação emaço 

inox. 

· Interruptor liga/desliga. 

· Interruptor para pulsar. 

· Motor monofásico de ½ HP. 

· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis 

com a corrente de operação. 

· Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. 

· Indicação da voltagem na chave comutadora. 

· Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: 

· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. 

· Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 

do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. 

· Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em 

cor clara. 

· Facas em aço inox AISI 420 temperado. 

· Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. 

· Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. 

· Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inoxAISI 

304. 

· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestascortantes ou elementos perfurantes. 

 

 

Item 46: Liquidificador industrial – 8L – LQ1 (modelo pro infância) 

 

Descrição 

Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 – Segurança no 

Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

 

Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. 

 

Características construtivas 

 Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem 

soldas, com espessura de 1 mm; 

 Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara; 

 Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25 mm, com bordas rebatidas para o 

lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de 

resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de 

modo a evitar o acúmulo de resíduos; 

 Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras 

estruturais que permitem a limpeza interna; 
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 Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange 

superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange 

posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor; 

 Sapatas antivibratórias em material aderente; 

 Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da 

faca em aço inox; 

 O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível 

para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas; 

 Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço 

inox; 

 Interruptor liga/desliga; 

 Interruptor para pulsar; 

 Motor monofásico de 1/2 HP; 

 Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação; 

 Voltagem do aparelho: comutável 110 v/220 v por meio chave comutadora; 

 Indicação da voltagem na chave comutadora; 

 Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 

 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos 

 

 As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamentos devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material; 

 Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do 

lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM; 

 Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em 

cor clara; 

 Facas em aço inox AISI 420 temperado; 

 Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304; 

 Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304; 

 Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 

304; 

 O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas 

cortantes ou elementos perfurantes. 
 

 

Item 47: Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg – Linha branca – (MQ) 
 

Descrição: 

· Capacidade de roupa seca: 8Kg 

· Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) 

· Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) 

· Cor: branca 

· Potência: 550.0 W (110/220V) 

· Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 

· Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) 

· Peso aproximado: 40,5Kg 
 

 

Item 48: Secadora de Roupas – (SC) 

 

Descrição: 
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· Duto de exaustão 

· Sistema anti-rugas 

· Secagem por tombamento auto-reversível 

· Seletor deb temperatura de secagem 

· Seca 10Kg de roupas centrifugadas 

· Consumo de energia: 0,2 kWh 

· Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) 

· Cor: branco 

· Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) 

· Peso aproximado: 30Kg 
 

 

Item 49: Microondas27 L – M1 
 

Descrição 

Forno de microondas 

Capacidade 

 

Volume útil mínimo de 27 litros, resultado do produto das dimensões internas da 

cavidade do equipamento. 

 

Características construtivas 

 Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com 

pintura eletrostática em pó, na cor branca; 

 Iluminação interna; 

 Painel de controle digital com funções pré-progradas; 

 Timer; 

 Relógio; 

 Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura; 

 Dispositivos e travas de seguranças; 

 Sapatas plásticas; 

 Prato giratório em vidro; 

 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação; 

 Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO; 

 Voltagem: 110 v ou 220 v (conforme demanda); 

 Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho; 

 Selo de certificação INMETRO. 

 

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos 

 As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material; 

 Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes; 

 Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada 

contra corrosão/oxidação ou serem fabricados em aço inox; 

 As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser 

construídas de modo a suportar desgastes em uso normal 

 

 

Item 50: Multiprocessador de Alimentos – (MT)  

 

Descrição: 
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· Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 

 

Capacidade: 

· Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. 

 

Características construtivas: 

· Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 

· Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidosou 

3kg de massa. 

· Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verdurasinteiras. 

· Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso 

daduração e frequência do processamento. 

· Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. 

· Cabo com armazenamento integrado. 

· Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 

· Motor com potência de 700W. 

· Voltagem: 110V e 220V. 

· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis 

com a corrente de operação. 

· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 

davoltagem. 

· Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpezaem 

lava louças. 

· Acessórios:batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em 

aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;2 discos de metal para ralar e picar 

em pedaços finos e médios;liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 

1,5 litros para misturar,triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador 

para preparar alimentos como clara em neve emaionese. 

 

Matérias primas, tratamentos e acabamentos: 

· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender àsnormas 

técnicas específicas para cada material. 

· Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. 

· Disco emulsificador fabricado em PP. 

· Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. 

· Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. 

· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, 

arestascortantes ou elementos perfurantes. 

 

 

Item 51: Televisão de LCD 32” com entrada para HDTV – (TV) 

 

Descrição: 

· Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez 

· Tela LCD HD com resolução de 1366x768p 

· 28,9 bilhões de cores 

· Taxa de contraste dinâmico de 26000:1 

· Incredibe surround 

· Potência de áudio de 2x15W RMS 

· Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo 

· Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC 
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· Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador 

· Conversos TV digital interno 

 

Dimensões: 

· Altura: 54,40 cm 

· Largura: 80,90 cm 

· Profundidade: 9,20 cm 

· Peso: 18Kg 

 

 

Item 52: Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S  

 

Tipo 3 - 12.000 BTUS 

Região Sul e Sudeste 

Demais Modelo Split High Wall  

Tipo de ciclo Quente/Frio Frio 

Cor Branco 

ENCE A  

Filtro de Ar Anti-bactéria 

Vazão de Ar - No mínimo 500m³/h 

Controle remoto Sim  

Termostato Digital  

Funções SleepeSwing 

Voltagem220 V  

Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3),deverão 

possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de arcondicionado 

deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DEENERGIA – ENCE 

autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionadodeverão ser 

acompanhados do manual de instruções em português para uso,conservação e 

manutenção dos equipamentos. 

 

 

Item 53: Ventilador de Teto – (VT) 

 

Descrição: 

Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. 

 

Características: 

· Comprimento – 48cm 

· Largura – 23,5cm 

· Altura – 26cm 

 

 

Item 54: Purificador de água refrigerado – (PR)  

 

Descrição: 

· Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. 

 

Capacidade: 

· Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. 
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· Atendimento: mínimo de 30 pessoas 

 

Características gerais: 

· Constituído de: 

Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem osparticulados 

da água e o cloro livre. 

 

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. 

Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagempara 

diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. 

Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. 

Câmara vertical de filtragem e purificação. 

Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo eacabamento 

em pintura eletrostática a pó. 

Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. 

Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). 

Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 

 

Componentes para fixação e instalação: 

- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor devazão; 

adaptadores para registro: flexível e mangueira. 

· Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selosINMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive,com eficiência 

bacteriológica “APROVADO”. 

· O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial 

àcamada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 

99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº41.269 de 

10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. 

É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global 

WarmingPotential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de 

Kyoto de1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 

gásrefrigerante "R600a". 

· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis 

com a corrente de operação, estando de acordo com adeterminação da portaria 

Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determinaa obrigatoriedade de todos os 

produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novopadrão de plugues e tomadas NBR 

14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. 

· Indicação da voltagem no cordão de alimentação. 

 

Item 55: Casa de bonecas – (CS)  

 

Público Alvo: 

· Crianças a partir de 2 anos 

Características: 

· Casinha de boneca multicolorida com no mínimo com no mínimo 5 (cinco) 

itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar 

com ferro, telefone, pia e fogão; 

· Balcão externo na janela (apoio para os braços); 

· Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; 

· Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático 
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e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; 

· Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 

· Peças multicoloridas; 

· Não tóxico. 

 

Dimensões: 

· Largura: 131cm 

· Altura: 143cm 

· Comprimento: 161cm 

· Tolerância: +/- 5% 

 

Manual de Instrução: 

· O produto deve conter manual de instrução em Português para 

montagem,instalação e uso do brinquedo 

 

 

Item 56: Escorregador Grande em Polietileno – (ES) 

 

Público Alvo:  

• Crianças a partir de 3 anos  

 

Características:  

• Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;  

• Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;  

• Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais 

arredondadas no topo da escada;  

• Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e 

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Peças multicoloridas;  

• Não tóxico.  

 

Dimensões  

• Largura: 59cm;  

• Altura: 128cm; 46  

• Comprimento: 205cm 

 • Tolerância:+/- 5% Manual de Instrução  

• O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

 

 

Item 57: Gira gira – Carrossel – (CR) 

 

Público Alvo:  

• Crianças a partir de 2 anos  

 

Características:  

• Peça composta por três partes: base, assentos e volante;  

• Base com textura antiderrapante;  

• Volante central; • Acabamento sem saliências e com laterais redondas;  
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• Três assentos anatômicos e apoio para os pés;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e 

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Em diversas cores; • Não tóxico.  

 

Dimensões:  

• Diâmetro: 100cm 

• Altura: 55cm 

• Tolerância: +/- 5%  

Manual de Instrução:  

• O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

 

 

 

Item 58: Gira gira – Carrossel – (CR) 

 

Público Alvo:  

• Crianças a partir de 2 anos  

 

Características:  

• Peça composta por três partes: base, assentos e volante;  

• Base com textura antiderrapante;  

• Volante central;  

• Acabamento sem saliências e com laterais redondas;  

• Três assentos anatômicos e apoio para os pés;  

• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e 

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; 

• Em diversas cores;  

• Não tóxico.  

 

Dimensões:  

• Diâmetro: 100cm 

• Altura: 55cm 

• Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução:  

• O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

 

 

Item 59: Gangorra de 3 lugares – (GA) 

 

Público Alvo:  

• Crianças a partir de 3 anos 

 

Características:  

• Gangorra com manoplas duplas;  

• Base para apoio dos pés antiderrapante;  

• Assento anatômico e antiderrapante;  

• Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;  
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• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e 

aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;  

• Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;  

• Em diversas cores;  

• Não tóxico. 

 

 Dimensões:  

• Largura: 40cm 

• Altura: 47cm 

• Comprimento: 150cm 

• Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução:  

• O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, 

instalação e uso do brinquedo. 

 

 

 

Item 60: Balanço 4 lugares – (BA) 

 

Público alvo:  

• Crianças a partir de 3 anos  

 

Características:  

• Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5”x 

3,00mm;  

• Pé central em aço de 2” x 2,65mm;  

• Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm;  

• Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½”, 

com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em 

bucha metálica que permita substituição;  

• Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8” x 

3” (acompanhando o brinquedo);  

• Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1” com parede de 2mm, com 

encosto sem emendas entre o assento; 44  

• Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação 

para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; 

• Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, 

proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas;  

• O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do 

processo de fosfatização;  

• A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster;  

• Em diversas cores;  

 

• Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo 

fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas 

para este acabamento. 

 

 Dimensões:  

• Largura: 180cm 

• Altura: 220cm 

• Comprimento: 440cm 

• Tolerância + / - 5% 
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Item 61: Carros coletores de lixo - Cap. 120L – (CL) 

 

Descrição:  

• Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para 

área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável , com capacidade de 120 

litros/50kg;  1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 

litros/50kg.  

Dimensões e tolerância: Especificação Dimensões aproximadas Altura Largura 

Profundidade Tolerância Coletor (contêiner para coleta de resíduos orgânicos e 

seletivos) – 120 litros/50kg 1010mm 500mm 600mm +/-10% 78  

 

Características gerais:  

• Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem 

e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. 

• Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 

– 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.  

• Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço 

com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática.  

• Superfícies internas polidas e cantos arredondados.  

• Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas 

da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.  

• Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP 

(polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”. 

• Eixo em aço com tratamento anticorrosão.  

• Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

 

 

Item 62: Conjuntos de lixeira coleta seletiva - cap.50L – (LX1) 

 

Descrição:  

• Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para 

área externa, sendo:  1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 

50 litros;  1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros;  1 

(um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros;  1 (um) coletor 

para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros;  1 (um) coletor para lixo 

não reciclável, com capacidade de 50 litros;  

 

Características gerais:  

• Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem 

e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.  

• Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 

– 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.  

• Superfícies internas polidas e cantos arredondados. 79  

• Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas 

da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.  

• Eixo em aço com tratamento anticorrosão.  

• Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.  

• Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades. 
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Item 63: Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido – (LX2) 

 

Descrição:  

• Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de 

rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com 

tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e 

chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso 

à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa.  

 

Dimensões:  

• Medida Externa : 71,0x44,5x37,0  

• Medida Interna : 60,0x39,0x24,0 

 

 

 As especificações complementares acima estão de acordo com o Padrão 

FNDE. 

 

 Todos os produtos deverão possuir o selo identificador de controle de 

qualidade do fabricante. 

 

 Local, prazo e condições de entrega: 

 

 Local de entrega: Secretaria Municipal de Educação, Rua Luiz Carneiro de 

Mendonça, nº 139, Centro, Valença-RJ – Telefone: 2453.7402 / 2452.0782 

Horário:07:30 às 17:30hrs. 

 

 Prazo de entrega: máximo 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Nota de 

Empenho e assinatura do Contrato. 

 

 Montagem: Os itens 01 ao 20 deverão ser entregues já montados ou serem 

montados no local de entrega, por conta e risco da Contratada, sem nenhum 

ônus para a municipalidade. 

 

 

 

 

 

Wilson Carlos do Nascimento Raymundo  

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO III 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

 

Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo. 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

 

 A empresa __________________________________, sediada na Rua 

_________________________, nº ________, Bairro ____________________, na cidade de 

______________________________ - ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº __________________________, por seu representante legal, o Sr. 

__________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

___________(____) e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 _________________ - _____, _____de _______________de 2016. 
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Assinatura do representante legal 

Nome e cargo do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

 

Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

 

 A empresa __________________________________, sediada na Rua 

_________________________, nº ________, Bairro ____________________, na cidade de 

______________________________ - ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº __________________________, por seu representante legal, o Sr. 

__________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

_____________(____) e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que 

atende plenamente todos os requisitos e condições de habilitação exigidos no Edital 

da supracitada licitação. 

 

 

 _________________ - _____, _____de _______________de 2016. 
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____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome e cargo do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

 

Modelo de Credenciamento 

 

 

 

 

 

CREDENCIAMENTO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

 

 A empresa __________________________________, sediada na Rua 

_________________________, nº ________, Bairro ____________________, na cidade de 

______________________________ - ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº __________________________, por seu representante legal, o Sr. 

__________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

______________(____) e do CPF nº ______________, CREDENCIA 

______________________________________________, portador da Carteira de Identidade 

nº ______________(_____) e CPF nº ________________, a representar esta empresa na 

licitação supramencionada, outorgando-lhe poderes para prestar esclarecimentos, 

formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 

notificações, interpor recursos, manifestar-se quanto à desistência destes e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame.  
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 _________________ - _____, _____de _______________de 2016. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome e cargo do signatário  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

 

Modelo de Declaração de ME ou EPP 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

 

 A empresa __________________________________, sediada na Rua 

_________________________, nº ________, Bairro ____________________, na cidade de 

______________________________ - ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº __________________________, por seu representante legal, o Sr. 

__________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

____________(____) e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que é 

________________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que 

cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME/EPP e que não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações, estando apta a usufruir dos direitos de que 

tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 

impeditivo da participação no presente certame. 
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 _________________ - _____, _____de _______________de 2016. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome e cargo do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

 

Modelo de Declaração de que não emprega menores 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

 

 A empresa __________________________________, sediada na Rua 

_________________________, nº ________, Bairro ____________________, na cidade de 

______________________________ - ______, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ) sob o nº __________________________, por seu representante legal, o Sr. 

__________________________________, portador da Carteira de Identidade nº 

___________(____) e do CPF nº _________________, DECLARA, sob as penas da lei, para 

fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  
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      (assinalar a ressalva acima, em caso afirmativo) 

 

 

 

 _________________ - _____, _____de _______________de 2016. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome e cargo do declarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 011/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.974/2016 

 

 

Formulário Padronizado de Proposta 

 

 

À Prefeitura Municipal de Valença – RJ 

Rua Dr. Figueiredo, nº 320, Centro, Valença – RJ 

 

Ref. Pregão (Presencial) nº 011/2016 

 

Item Qde. Unid Especificação Valor 

Unitário 

por Item 

Valor 

Total por 

Item 
Marca 

01 16 unid 
Cadeira para crianças de 2 a 4 

anos – (C2)  
  

02 03 unid Cadeira de alimentação – (C1)    

03 03 unid 
Cadeira com altura regulável – 

(C6) 
   

04 16 unid 
Cadeira – criança 4 e 6 anos – (C3) 

- (modelo pro infância) 
   

05 24 unid Cadeira - Criança 5 e 6 Anos – (C5)    

06 04 unid 
Cadeira de refeição para adultos – 

(C8) - (modelo pro infância) 
   

07 20 unid 
Cadeira sem braço, com rodinhas 

e altura regulável – (C4) (modelo 

pro infância) 

   

08 04 unid 
Mesa coletiva quadrada – crianças 

de 4 e 6 anos – (M3) - (modelo pro 
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infância) 

09 04 unid 
Mesa para crianças de 2 a 4 anos – 

(M2) 
   

10 01 unid 
Mesa de reunião – 8 lugares (200 x 

80 cm) – (M5) - (modelo pro 

infância) 

   

11 03 unid Mesa de Trabalho – (M6)    

12 24 unid 
Mesa para crianças de 5 a 6 anos – 

(M4) 
   

13 01 unid Mesa de reunião – (M7)    

14 03 unid Armário roupeiro – (AM1)    

15 02 unid 
Sofá em material lavável de dois 

lugares – (SF1) 
   

16 08 unid Cadeira para reunião – (C7)    

17 04 unid 
Armário alto em aço, 2 portas e 4 

prateleiras c/ chave – (AQ1) 
 

 
 

18 01 unid 
Armário para Primeiros Socorros – 

(AM3) 
 

 
 

19 01 unid Arquivo de Aço – (AQ2)    

20 08 unid Banco – (B1)    

21 04 unid Quadro branco 90x120cm –(QB)    

22 02 unid 
Quadro de avisos cortiça 100 x 150 

cm – (QC) - (modelo pro infância) 
 

 
 

23 04 unid Quadro Mural de Feltro – (QM)    

24 02 unid 
Colchonete para Trocador da 

Creche – (CO2) 
 

 
 

25 10 unid Colchonete para Repouso – (C03)    

26 16 unid Placa de Tatame em EVA – (TA1)    

27 02 unid 
Banheira para bebê de plástico 

PVC ou fibra de vidro – (BN1) - 

(modelo pro infância) 

 
 

 

28 01 unid 
Aparelho de Ar Condicionado Split 

30.000 BTU´s 
 

 
 

29 01 unid 
Coifa industrial exaustão – (CO) - 

(modelo pro infância) 
 

 
 

30 04 unid 
Aparelho de Som Tipo Microsystem 

– (MS) 
 

 
 

31 01 unid 
Balança de prato com 

capacidade para 15 kg – (BL)  
 

 
 

32 02 unid 
Batedeira – cinco velocidades – 

(BT) - (modelo pro infância) 
 

 
 

33 02 unid 
Bebedouro elétrico conjugado – 

Duas colunas – (BB1)  
 

 
 

34 01 unid Cafeteira – 20 cafés – (CF)    

35 01 unid Centrífuga de frutas de 800W – (CT)    

36 02 unid Aparelho de DVD – (DVD)    
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37 01 unid Espremedor de frutas cítricas – (EP)     

38 02 unid 
Esterilizador de mamadeiras para 

micro-ondas – (ES) 
 

 
 

39 02 unid Ferro elétrico a seco – (FR)    

40 01 unid 
Fogão de 04 bocas de uso 

doméstico – linha branca – (FG2) 
 

 
 

41 01 unid 

Fogão industrial 06 bocas com 

queimadores duplos e forno de 

câmara com banho maria 

acoplados – (FG1)  

 

 

 

42 01 unid 
Freezer 420 L horizontal – (FZ) - 

(modelo pro infância) 
 

 
 

43 02 unid 
Geladeira de uso doméstico 

frostfree 410 L – (RF1) - (modelo pro 

infância 

 
 

 

44 01 unid 
Geladeira frostfree – capacidade 

250 L – (RF2) (modelo pro infância) 
 

 
 

45 03 unid 
Liquidificador semi-industrial 

capacidade de 2L – (LQ2)  
 

 
 

46 01 unid 
Liquidificador industrial – 8L – (LQ1) -

(modelo pro infância) 
 

 
 

47 01 unid 
Máquina de lavar roupa 

capacidade de 8kg – Linha branca 

– (MQ) 

 
 

 

48 01 unid Secadora de Roupas – (SC)    

49 02 unid Micro-ondas 27 L – (M1)    

50 01 unid 
Multiprocessador de Alimentos – 

(MT)  
 

 
 

51 02 unid 
Televisão de LCD 32” com entrada 

para HDTV – (TV) 
 

 
 

52 02 unid 
Aparelho de Ar Condicionado Split 

12.000 BTU´S  
 

 
 

53 08 unid Ventilador de Teto – (VT)    

54 03 unid 
Purificador de água refrigerado – 

(PR)  
 

 
 

55 01 unid Casa de bonecas – (CS)     

56 01 unid 
Escorregador Grande em 

Polietileno – (ES)  
 

 
 

57 01 unid Gira gira – Carrossel – (CR)    

58 01 unid Túnel Lúdico – (TL)    

59 01 unid Gangorra de 3 lugares – (GA)    

60 01 unid Balanço 4 lugares – (BA)    

61 02 unid 
Carros coletores de lixo - Cap. 120L 

– (CL) 
 

 
 

62 03 unid 
Conjuntos de lixeira coleta seletiva 

- cap.50L – (LX1) 
 

 
 

63 06 unid Lixeiras 50L com pedal e tampa em    
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plástico rígido – (LX2) 

   
 

Valor 

Total 
R$ 

_______ 
 

 

Obs.: Os produtos deverão ser cotados observando as especificações constantes 

do Projeto Básico (Anexo II do presente Edital). 

 

 Razão Social da Proponente: ______________________________________________ 

 

 CNPJ: _______________________ Inscrição Estadual: ___________________________ 

 

 Endereço: ________________________________________________________________ 

 

 Bairro: ____________________ Cidade: _________________ UF: _____ Cep: ________ 

 

 Telefone, fax e e-mail: _____________________________________________________ 

 

 Prazo e condições gerais de garantia dos produtos oferecidos(no mínimo o 

estabelecido pela empresa fabricante): __________________________________ 

 

 Prazo de entrega (máximo de 20 dias após o recebimento da Nota de 

Empenho e assinatura do Contrato): ______________________________________ 

 

 Prazo de Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados da data de sua 

entrega ao Pregoeiro, observada o disposto no “caput” e parágrafo único do 

artigo 110 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 Pessoa a ser contactada: _________________________________________________ 

 

 Banco: _____________________________________  

 Agência: ___________________________________ 

 Conta Corrente: ____________________________ 

 

 Declaramos concordar com todas as condições do Edital acima citado e 

respectivos Anexos. 

 

 _______________________ - _____, _____de _______________de 2016. 

  

Nome do signatário da proposta: _____________________________________________ 

 

Cargo: _______________________________________________________________________ 

 

Carteira de Identidade: _______________________________________________________ 

 

C.P.F.: ________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 
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