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PORTARIA AMT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PORTARIA

Nº: 34/2018-PR/AMT.

 3º SGT PM Alex Marcos da Silva, Presidente da Autarquia Muni-
cipal de Trânsito e Transporte de Ji-Paraná – AMT, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo anexo I § 1.3 da Lei Municipal nº 
2900/2015, e pelo Decreto nº 9443/GAB/PMJP/2018;
 
    RESOLVE:

    Art. 1º. – Prorrogar a 
cedência do servidor Olavo Linhares Moreira Junior, servidor desta 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte – AMT como Agente 
de Trânsito, para o Departamento Estadual de Estrada, Rodagem, 
Infraestrutura e Serviços Públicos - DER atendendo a solicitação feita 
através do of. 150/GAB/DER/RP, o mesmo se da em conformidade 
com o art. 25 da Lei Municipal número 2900/2015, com ônus integral 
para o órgão de destino, no período de 01 de janeiro 2019 a 31 de 
Dezembro de 2019.

      Art. 2º. - Esta portaria 
entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições 
em contrário.
                                                                  
           Ji-Paraná-RO, 12 de dezembro de 2018.

3º SGT PM Alex Marcos da Silva
Presidente da AMT

Dec. nº. 9443/GAB/PMJP/18.

5 - DOS PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E GARANTIA;

5.1 - A Contratada terá 03 (três) dias úteis, contados da convocação, 
para retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente;

5.1.1 – Os objetos da licitação deverão ser entregues no prazo máximo 
e improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de 
Empenho, no Almoxarifado Central, localizado na Rua Jamil Pontes, 
1171, Bairro Jardim dos Migrantes, nesta cidade de Ji-Paraná/RO;

5.1.2 – Garantia mínima de 12 (doze) meses, sendo que o produto 
que apresentar defeito de fabricação deverá ser efetuada a troca de 
forma IMEDIATA. A empresa vencedora deverá custear as despesas 
de Correios ou qualquer tipo de transporte quando se tratar de subs-
tituição dos itens defeituosos.

6 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 – Os materiais registrados serão recebidos pela Comissão de Recebi-
mento, designada pela Secretaria Municipal de Educação para conferir e 
certificar o recebimento dos materiais, nos termos do inciso XIII, itens, 
do Decreto n. 6933/GAB/PMJP/2017;

6.2 - Não será admitida a entrega dos materiais pela DETENTORA sem 
que esta esteja de posse da respectiva Nota de Empenho;

6.3 - Os materiais serão recebidos provisoriamente, para posterior 
verificação da conformidade do produto com a quantidade, especifi-
cação e preço, comparando-se os dados descritos na Nota de Empenho 
com a Nota Fiscal e amostras se for o caso (não superior a 90 dias);

6.3.1 - A aceitação definitiva dar-se-á, quando a Nota Fiscal for 
atestada por servidor/comissão devidamente credenciada e liberado 
canhoto de recebimento.

7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1 - Até o valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 8666/93, 
o prazo de pagamento será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data do recebimento efetivo dos produtos;

7.2 - Acima do valor estipulado no inciso II do artigo 24 da Lei 
8666/93, o prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data do definitivo recebimento dos produtos, 
mediante a apresentação dos documentos fiscais legalmente exigí-
veis e devidamente atestados pelo servidor/comissão encarregada 
do recebimento;

7.2.1 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares 
por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será in-
terrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 
foram cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

08 – DAS MULTAS:

8.1 - Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 
8.666/93 e demais normas pertinentes, a DETENTORA estará sujeita 
às penalidades a seguir discriminadas: 

8.1.1 - Pela recusa em retirar a ordem de fornecimento e a nota de 
empenho, bem como assinar o contrato de fornecimento (quando 
exigível), multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de 
empenho ou do contrato;

8.1.2 - Pelo atraso de cada fornecimento, sem justificativa aceita pela 
Unidade, multa diária de 0,5(meio ponto percentual) sobre o valor da 
parcela em atraso. A partir do 15º dia de atraso, configurar-se-á inexe-
cução total ou parcial do contrato, com as conseqüências daí advindas; 

8.1.3 - Pela inexecução parcial, multa de 10% (dez por cento) sobre 
o valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou 
entregues em desacordo com as especificações técnicas;

8.1.4 - Pela inexecução total de ajuste, caracterizada pela não entrega 
integral do material ou entrega integral em desacordo com as espe-
cificações exigidas, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
nota de empenho ou contrato (quando for o caso); 

8.1.5 - Pelo descumprimento de quaisquer outras exigências esta-
belecidas nesta Ata e no Anexo I do Edital (Termo de Referência), 
não previstas nas cláusulas anteriores, multa de 0,5% (meio ponto 
percentual) sobre o valor do contrato;

8.1.6 - Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por 
culpa da DETENTORA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo número de meses 
faltantes para o termo final do ajuste;

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 155; Aviso e Edital 
de Licitação - Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 085/CPL/
PMJP/18, fls. 158/206; Parecer Jurídico n° 933/PGM/PMJP/2018, fls. 
207/211; Publicações, fls. 212/222; Proposta, fls. 223/679; Laudos, 
fls. 681/955; Relatório 01 e 02/SEMED, fls. 957/966 e 1157/1167; 
Proposta, fls. 967/1158 e1171/1211; Habilitação das empresas, 
fls. 1212/1338; Resultado por fornecedor do Pregão Eletrônico n° 
0085/2018(SRP), fls. 1340/1343; Ata de Realização e Adjudicação 
do Pregão Eletrônico, fls. 1345/1376; Parecer Jurídico n° 1508/
PGM/PMJ/2.018, fls. 1378/1379; Termo de Homologação do Pregão 
Eletrônico n° 085/2018, fls. 1380/1383.

1 - DO OBJETO:

1.1 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material 
permanente (mobiliário escolar) para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná, por um período de 
12 (doze) meses.

1.2 - As aquisições decorrentes do objeto da Ata de Registro de Preços 
serão requeridas pela unidade orçamentária requisitante, que autuará 
as solicitações em processo administrativo devidamente identificado, 
e encaminhará, em seguida, para Controladoria Geral do Município;

1.2.1 - As requisições serão encaminhadas à Controladoria Geral do 
Município, contendo:
Descrição do material requisitado e quantidade;
Consumo médio mensal e quantidade existente em estoque;
Assinatura do requisitante e do ordenador de despesa.

2 - DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

2.1 - A Controladoria Geral do Município em comum acordo com a 
DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação 
do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, 
desde que:

Seja perfeitamente identificada a requisição e o servidor responsável 
pela mesma;
O servidor da Secretaria de origem, competente para o pedido deverá 
ser prévia e formalmente designado para acompanhar a execução 
da Ata.

3 - DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES:

3.1 - Ao receber as requisições a Controladoria Geral do Município 
anotará o pedido no SISTEMA COMPRAS;

3.2 - O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos 
com vistas ao cumprimento dos prazos de requisições, pagamento, 
atesto ordem de liquidação, de acordo com o art. 5º, § 3º da Lei 
Federal 8.666/93.

4 - DA REVISÃO DE PREÇOS:

4.1 - Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis no prazo de 
vigência desta Ata, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 
comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II, e 
§6º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  Os preços poderão ser revistos, 
por solicitação expressa da detentora do Registro de Preços, devi-
damente dirigida e protocolada diretamente na Controladoria Geral 
do Município;
4.2 - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justi-
ficada e acompanhada de documentos comprobatórios da necessidade 
de revisão de preços, a qual deverá ser aceita pela Controladoria Geral 
do Município, quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de 
revisão de preços, manter-se-á o último valor registrado.

4.2.1 - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à 
cotação inicial desde que efetivados para manter o equilíbrio econô-
mico-financeiro inicialmente proposto.

4.2.2- A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir 
da data de publicação da deliberação no Diário Oficial do Município.

4.3 - O pedido de revisão, não isenta a DETENTORA de posse da nota 
de empenho, de dar continuidade às entregas nas condições anteriores.

4.4 - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solici-
tada deverá ser instruída com justificativa e memória dos respectivos 
cálculos, para deliberação pela autoridade competente, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.

4.5 - Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de 
mercado vigentes à época do julgamento da Ata de Registro de Preços, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro, será 
mantido durante toda a vigência do Registro.

 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 054/SRP/CGM/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/CPL/PMJP/18.
PROCESSO: Nº 1-2158/2018, Volumes I ao V - SEMED.
LEGALIDADE: Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto 
Federal n° 7892/13, Decretos Municipal n° 945/13 e 3522/14;

FINALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO: Futura e eventual 
aquisição de material permanente (mobiliário escolar), para atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná, 
por um período de 12 (doze) meses, conforme Edital de Licitação – 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços  n°085/CPL/PMJP/2018, 
fls. 157/205. 

Empresa Detentora do Registro: PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA 
DE CADEIRAS CORPORATIVAS, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ 91.404.251/0001-97, sediada à Rodovia BR 153, Km 
42, Bairro Industria Norte, n. 845 – Erechim/RS, CEP. 99702-503, (fone: 
54 2107-1800)  neste ato represento por Rodrigo Marostica, brasileiro, 
casado, gerente, portador da cédula de identidade RG n° 2066852886 e 
CPF n° 766.251.330-00, residente e domiciliada à rua Dionísio Fabiani, 
381, Bairro São Caetano – Erechim/RS (fls. 1274) e LAYOUT MÓVEIS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ n° 02.604.236/0001-62, sediada na Rua Antônio Zanini, 387, 
Bairro São  José, CEP. 95041-310- Caxias do Sul/RS, CEP. 95041-310, 
(fone: 54 3224 6808, e-mail: licitacao1@layout.ind.br) neste ato represento 
por Marcos Ricardo Costi, brasileiro, divorciado, diretor, portador da cé-
dula de identidade RG n° 903038513 e CPF n° 451.636.000-44, residente 
e domiciliado na Rua Alexandre de Antoni, 2542, Bairro Universitário, 
cidade de Caxias do Sul/RS (fls. 1329).

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 
às 10:00 horas na sala da Controladoria Geral do Município da Pre-
feitura do Município de Ji-Paraná, situada à Av. Dois de Abril, 1701 
– Bairro Urupá – Ji-Paraná-RO, neste ato representado, conforme 
determina o art. 14º parágrafo único do Decreto nº 3522/14: Elias 
Caetano da Silva, Controlador Geral Município, aprecia e determina 
a lavratura da presente Ata de Registro de Preços sob n. 054/SRP/
CGM/2.018, tendo como licitante homologada e adjudicada às 
empresas acima qualificadas, tendo os presentes acordado com as 
classificações, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS UNITÁRIO 
DO MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO ESCOLAR), 
conforme Termos de Referência e anexos, fls. 04/28; solicitação de 
material, fls. 29/41; Cotação de preço, fls. 42/150; Autorização do 
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8.2 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui 
a das outras;

8.3 - O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da 
CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor 
eventualmente devido à CONTRATADA. Não havendo pagamento 
pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao 
competente processo executivo;

8.3.1 - O não pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição 
do respectivo valor como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA 
ao processo judicial de execução.

9- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá 
prazo de vigência de 12(doze) meses a partir da data de sua publicação 
no Diário Oficial do Município.

10 - DA PUBLICAÇÃO:

10.1 - A Ata de Registro de Preços nº. 054/SRP/CGM/2.018, deverá ser 
publicada no Diário Oficial da do Município, conforme dispõe o art. 21, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

11 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLEMENTO E DO 
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

11.1 - Pela Administração Pública, quando:
A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
A Detentora de o Registro não atender à convocação para assinar a ATA 
decorrente de Registro de preços ou não retira o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
A Detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas nesta Ata;

A Detentora de o Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir 
vantagem ilícita;
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas 
pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório 
de inspeção;
Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro 
de Preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticado no 
mercado e a detentora se recusarem a baixá-los na forma prevista no 
ato convocatório;
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devida-
mente justificado.

11.1.2 - Pela Detentora do Registro, quando:

Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;

11.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, por corres-
pondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos 
ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do 
registro, nos termos da Lei nº 8666/93.

12- CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Adminis-
tração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
quando a detentora:
 
12.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de preços;

12.1.2 - Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese 
de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado.
12.2 - A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada, de pleno 
direito, assegurado o contraditório e a amplas defesas, quando presentes 

razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração.

12.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntan-
do-se o comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.

12.3.1 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o 
endereço da Detentora, a comunicação será feita por publi-
cação no Diário Oficial, por 02 (duas) vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação.

12.4 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses 
previstas para a rescisão dos Contratos em geral, com as consequências 
daí advindas.

13 - UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 
ÓRGÃOS OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES “CARONA”

13.1 - Esta Ata de Registro de Preço poderá ser utilizada por qualquer 
órgão da Administração Direta e Indireta, inclusive autarquias e funda-
ções do Município, mediante consulta ao órgão gerenciador nos termos 
do art. 9° do Decreto Municipal n° 3522/14; 

13.2 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item 
não poderão exceder por órgão não participante ou “carona” a 100% 
(cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de 
Registro de Preços e os órgãos participantes;

13.3 - Os quantitativos decorrentes das adesões à Ata de Registro de 
Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado nesta Ata de Registro de Preços, independente 
do número de órgãos não participantes que aderirem;

13.4 - Caberá à detentora da ata, observadas as condições estabelecidas 
em lei, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos quan-
titativos inicial e aumento de até 25% do quantitativo total estimado, 
aceitando o acréscimo.
      
14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a 
firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização 
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à 
Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

14.2 - Fica a Detentora ciente na assinatura desta Ata e/ou Termo de 
Anuência e Compromisso de Fornecimento de todas as cláusulas e 
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconheci-
mento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata 
de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes, disponíveis na 
página oficial do Município. 

14.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas 
alterações e rescisões obedecerão ao Decreto 3522/14, Lei Federal 
8666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata 
e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente 
aos casos omissos.

14.4 - Faz parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, o anexo 
“Quadro demonstrativo para subsídio da ata de registro de preços” e o 
“Termo de Anuência e Compromisso de Fornecimento”, quando este 
for o caso.

14.5 – Item cancelado na aceitação: 16, conforme Termo de Homolo-
gação, fls. 1380/1382;

Fica eleito o foro do Município de Ji-Paraná para dirimir as eventuais con-
trovérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, lavram o presente instrumento, que lido e achado 
conforme, vai assinada pelas partes em (02) duas vias de igual teor, composta 

de 27 (vinte e sete) páginas, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

Sônia Regina da Silva
Cad. 11594

Marília Pires de Oliveira
Coordenadora de ata

Dec. 1549/GAB/PMJP/2013

Elias Caetano da Silva
Controlador Geral do Município

Dec. 7070/GAB/PMJP/2017

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPO-
RATIVAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
91.404.251/0001-97, sediada à Rodovia BR 153, Km 42, Bairro Industria 
Norte, n. 845 – Erechim/RS, CEP. 99702-503, (fone: 54 2107-1800)  neste 
ato represento por Rodrigo Marostica, brasileiro, casado, gerente, portador 
da cédula de identidade RG n° 2066852886 e CPF n° 766.251.330-00, 
residente e domiciliada à rua Dionísio Fabiani, 381, Bairro São Caetano 
– Erechim/RS (fls. 1274), firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA 
E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, visando o fornecimento 
do Material permanente (mobiliário escolar), para atender à Secretaria 
Municipal de Educação de Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de 
REGISTRO DE PREÇOS, devidamente homologado pelo Excelentís-
simo Senhor Prefeito de Ji-Paraná, fls. 1380/1382, segundo descrito no 
Termo de Referência, fls. 04/28, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços n° 085/CPL/PMJP/18, fls. 157/205, Processo 
Administrativo n° 1-2158/2018 - SEMED, disponível na página oficial 
do Município, anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata 
de Registro de Preços n° 054/SRP/CGM/2018, independente de sua 
transcrição, ficando desde já ciente que a entrega dos materiais terão 
prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias após o recebimento 
da nota de empenho, sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei 
Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 11 de dezembro de 2018.

PLAXMETAL S/A – INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, 
CNPJ 91.404.251/0001-97

TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ n° 02.604.236/0001-62, sediada na Rua 
Antônio Zanini, 387, Bairro São  José, CEP. 95041-310- Caxias do Sul/
RS, CEP. 95041-310, (fone: 54 3224 6808, e-mail: licitacao1@layout.ind.
br) neste ato represento por Marcos Ricardo Costi, brasileiro, divorciado, 
diretor, portador da cédula de identidade RG n° 903038513 e CPF n° 
451.636.000-44, residente e domiciliado na Rua Alexandre de Antoni, 
2542, Bairro Universitário, cidade de Caxias do Sul/RS (fls. 1329), 
firma o presente TERMO DE ANUÊNCIA E COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO, visando o fornecimento do Material permanente 
(mobiliário escolar), para atender à Secretaria Municipal de Educação de 
Ji-Paraná/RO, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 
devidamente homologado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito de Ji-
Paraná, fls. 1380/1382, segundo descrito no Termo de Referência, fls. 
04/28, Edital de Licitação – Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços n° 085/CPL/PMJP/18, fls. 157/205, Processo Administrativo 
n° 1-2158/2018 - SEMED, disponível na página oficial do Município, 
anuindo neste ato com todos os ajustes descritos na Ata de Registro 
de Preços n° 054/SRP/CGM/2018, independente de sua transcrição, 
ficando desde já ciente que a entrega dos materiais terão prazo máximo e 
improrrogável de 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho, 
sob pena de descumprimento dos preceitos da Lei Federal n. 8.666/93.

Ji-Paraná, 11 de dezembro de 2018.

LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 
CNPJ n° 02.604.236/0001-62

mailto:licitacao1@layout.ind.br
mailto:licitacao1@layout.ind.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Av. 2 de Abril, 1701

04092672/0001-25CNPJ :

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

1 057.002.099 02.200,00 528.000,00CONJ 240 240 528.000,000CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPOSTO DE 
06 LUGARES: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um 
corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo 
de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de 
secção transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta –objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG 
e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com 
ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para 
proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída 
de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento 
superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 
mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta 
um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1 mm com 
espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto 
com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa 
Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo 
sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados ( 
Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  

2 057.002.100 0700,00 63.000,00CONJ 90 90 63.000,000CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COMPOSTO DE 
04 LUGARES: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG 
e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com 
ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para 
proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída 
de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento 
superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 
mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta 
um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com 
espessura de 0,9mm. As peças plásticas são  
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: 
Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor 
Branca.APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tamposendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista 
Acreditadopela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso 
e conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

3 057.002.101 0395,00 237.000,00CONJ 600 600 237.000,000CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR JUVENIL: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG 
e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com 
ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para 
proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: 
Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com 
acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: 
Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo 
central.Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são 
encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: 
Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:  
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo 
sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 
1,2g/m².Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso 
e conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  

4 057.002.102 0390,00 117.000,00CONJ 300 300 117.000,000CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG 
e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com 
ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas  
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura 
central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, 
uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, 
Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:  
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.  
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados ( 
Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica.A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 5 057.002.103 0250,00 182.500,00UND 730 730 182.500,000CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL: 

PLAXMETAL 
Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço 
industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita 
proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com 
acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  MESA 
CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas 
em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas 
superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às 
faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada 
em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada 
extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, 
Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA 
COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo 
sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.  
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso 
e  conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

6 057.002.104 0580,00 8.700,00UND 15 15 8.700,000MESA PARA CADEIRANTE: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura  
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura 
travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de 
parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm 
comespessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de
aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que 
possibilitaproteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das 
travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para 
transporte.  
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura 
central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, 
uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, 
Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo 
sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo).Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso 
econservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra. 
 7 057.002.105 02.000,00 88.000,00UND 44 44 88.000,000MESA REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO ADULTA 8 

LUGARES: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm 
 

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 8

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de 
no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura 
em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e 
moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 
mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois 
pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. 
Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 
1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são 
unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento 
padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  MESA CENTRAL: 
com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em 
polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, 
apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas 
e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de 
aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, 
Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e 
Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso 
e conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

8 057.002.106 01.800,00 93.600,00UND 52 52 93.600,000MESA REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 8 
LUGARES: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero 



5246
Ji-Paraná (RO), 12 de dezembro de 2018 - 7Diário Oficial do Município de Ji-Paraná -  N. 2934

ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 9

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

de Polipropileno,com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do 
corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  CADEIRA 
INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de 
espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de 
espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 
350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, 
cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos 
retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, 
fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, 
base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas
entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e 
maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, 
são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte 
descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero 
injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato 
sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na 
parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central.  Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com 
diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao 
piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor 
Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo  
sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila).  
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superio a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA .Laudo emitido por laboratório acreditado 
pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados (Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica.A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

9 057.002.107 0650,00 22.750,00CONJ 35 35 22.750,000CONJUNTO MESA E CADEIRA GIRÁTORIA PARA 
PROFESSOR: 
PLAXMETAL 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados,  
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
9446Fornecedor / Proponente : PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORP -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma 
substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e 
chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. 
O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de 
Polipropileno,com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo 
e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: 
Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e 
moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, 
cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto 
é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, 
unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em 
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço 
industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados 
em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG 
e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com 
ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para 
proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. 
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura 
central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, 
uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, 
Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. 
A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.340.550,00 Saldo Total: 1.340.550,00
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ANEXO: QUADRO DEMONSTRATIVO PARA SUBSÍDIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Page 11

Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

10 057.002.108 0738,00 34.686,00UND 47 47 34.686,000MESA RETA DIMENSÕES: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXH): 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 
04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 
mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao 
piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, 
cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura  travada por dois pinos 
retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, 
fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, 
base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas 
entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e 
maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, 
são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.   
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central.  
Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas 
no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, 
Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. 
A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  

11 057.002.109 0720,00 55.440,00UND 77 77 55.440,000CADEIRA OU POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL, 
COM BRAÇOS E ENCOSTO REGULÁVEIS, EM VINIL 
MICROPERFURADO: 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 
04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 
mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao 
piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, 
cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos 
retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, 
fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, 
base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas 
entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e 
maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, 
são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.   
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. 
Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas 
no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, 
Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista 
Acreditadopela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

12 057.002.110 0476,00 33.320,00UND 70 70 33.320,000CADEIRA FIXA, ESTOFADA COM BRAÇOS, EM VINIL 
MICROPERFURADO PRETO: 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, 
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos 
arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que 
acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips.  
Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura 
média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada 
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. 
Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 
1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são 
unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento 
padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.   
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias:  
Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. 
Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas 
no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, 
Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado 
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados ( 
Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. 
A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  

13 057.002.111 01.868,00 54.172,00UND 29 29 54.172,000CADEIRA OU POLTRONAS LONGARINA COM 03 (TRÊS) 
ASSENTOS SEM BRAÇO, ESTOFADAS EM VINIL 
MICROPERFURADO PRETO: 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.   
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em 
polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de 
profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no 
mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. 
Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero 
injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura 
média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada 
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. 
Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 
1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são 
unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento 
padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  MESA CENTRAL: 
com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em 
polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, 
apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas 
e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central.Estrutura central fabricada em tubo de aço 
industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: 
Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e
conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

14 057.002.112 01.691,00 49.039,00UND 29 29 49.039,000CADEIRA OU POLTRONAS LONGARINA COM 03 (TRÊS) 
ASSENTOS E BRAÇOS, ESTOFADAS EM VINIL 
MICROPERFURADO PRETO 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e 
chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. 
O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de 
Polipropileno,com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo 
e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 
04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 
mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. 
Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura
média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada 
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. 
Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 
1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são 
unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento 
padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.   
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias: Seis 
referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura 
central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, 
uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, 
Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e 
conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 15 057.002.113 0742,00 22.260,00UND 30 30 22.260,000GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS DIMENSÕES: 

400 X 470 X 580 (LXPXH) : 
LAYOUT 

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central.  
MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo 
estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de 
injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção 
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés traseiros também em “ U “, voltados para frente e suavemente arqueados, travessas 
superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal 
e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das 
bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma 
de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno,com vértice frontal 
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de 
pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores.  
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno 
copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 
04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 
mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao 
piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado 
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, 
cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos 
retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, 
fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com 
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Nº Proc. Licitatório : 000137/18 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº Modalidade Licit. : 85
Nº Controle Ata : 054/SRP/CGM/2018 Prazo de Validade : 11/12/2019

Objeto / Descrição : Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente (Mobiliária Escolar). 
 

Proc. Administrativo : 2158/2018

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 11/12/2019
95695Fornecedor / Proponente : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -

Centro de Custo : 244 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -
Item Cód. Produto Descrição Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

Marca 
Qtde. Ped.

Motivo
Qtde. Saldo Saldo TotalQtde. Sol.

espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço 
industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita
proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com 
acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.  
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são
confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, 
vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo.  Possuindo 07 divisórias:  
Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. 
Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas 
no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, 
Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM- 300. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo 
que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². 
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 74 micras. 
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. 
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado
pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA . 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM E1645 atestando que a tinta é isenta de metais pesados 
(Chumbo). 
Termo de garantia de 05 (cinco) anos, conforme o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990 e manual de uso e
conservação emitido pela fábrica. A critério do pregoeiro poderá ser solicitado amostra  
 

Total Registro de Preços (Inicial) : 248.917,00 Saldo Total: 248.917,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.589.467,00 1.589.467,00Saldo Total: 

 


