
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TRÊS 

DE MAIO E A EMPRESA .................... 

O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Rua Minas Gerais, no 46, Três de Maio – RS, inscrito no CNPJ sob no 87.612.800/0001-

41, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Altair 

Francisco Copatti, brasileiro, portador do CPF  no 308.629.730-15, residente e domiciliado nesta cidade e 

a empresa .................................................., com sede na Cidade de ................................... - ..........., na 

Rua/Av. ......................., no ..........., Bairro ................................, inscrita no CNPJ sob o no 

..............................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 

................................, brasileiro, portador do CPF no ................................, têm entre si ajustado o presente 

Contrato, vinculando-se as partes ao Edital de Licitação, Pregão Presencial 053/2019, iniciado através do 

processo administrativo no 4.090/2019, regendo-se este contrato pelas Leis Federais no 10.520/2002 e no 

8.666/1993, suas alterações posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas condições do 

Instrumento Convocatório referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes e se sujeitando às cláusulas abaixo 

descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, sob coordenação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, deste Município, conforme especificações do anexo I. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1 – Pelo fornecimento dos produtos ora contratados o MUNICÍPIO pagará à 

CONTRATADA a importância total de R$....... (........................), em moeda corrente nacional. 

2.1.1 – No preço total acima estabelecido estão compreendidos todos os serviços 

especificados e fornecimento de materiais, incluindo, exemplificativamente: administração, equipamentos, 

ferramentas, instrumentos, combustíveis, lubrificantes, transporte de pessoal e materiais, as despesas com 

leis sociais e trabalhistas, impostos, licenças, emolumentos fiscais e todos os custos, insumos e demais 

obrigações legais, inclusive lucro, todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, os serviços 

contratados, inclusive as despesas com os serviços auxiliares quando necessários para o cumprimento 

integral das disposições contratuais até o termo final do presente Contrato, não cabendo pois, quaisquer 

reivindicações da CONTRATADA, a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

 



CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

3.1 – O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Três de Maio – RS, em até 10 (dez) dias 

após a entrega e recebimento do material, mediante apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura. O 

pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em carteira ou através de estabelecimento bancário, 

conforme conveniência das partes, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste instrumento. 

3.2 – Na hipótese de que o pagamento venha a ser efetuado através de estabelecimento bancário, o 

simples depósito ou remessa da quantia devida em, ou para a conta corrente do fornecedor, resultará auto-

maticamente no pagamento pelo MUNICÍPIO, e na quitação, pelo fornecedor, dos valores depositados ou 

remetidos, não constituindo em mora o Município de Três de Maio qualquer atraso decorrente de culpa do 

estabelecimento bancário. 

3.3 – Caso seja apresentada cobrança bancária, o prazo de pagamento será contado a partir da data 

da comprovação do pedido de baixa protocolado pelo estabelecimento bancário, junto à área financeira do 

MUNICÍPIO. 

3.4 – Não será permitido à CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas contra o 

MUNICÍPIO, sob pena de multa e rescisão contratual. 

3.5 – O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA deverá ser o mesmo do estabeleci-

mento que apresentou a proposta vencedora da licitação. 

3.6 – Os documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, bem como o documento de 

cobrança final, serão pagos após a dedução das importâncias que, a qualquer título, nas condições estipula-

das no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

11.11.01.08.244.1102.2,090.4490.52.00.00.00.00 – rv 1020 – FMAS – AÇÕES DE 

ATENÇÃO BÁSICA A FAMÍLIA – Equipamentos e Material Permanente 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS E REVISÃO DOS PREÇOS 

5.1 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que 

sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, sem direito a reembolso. O MUNICÍPIO, quando fonte retentora, 

descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, 

recolhendo-os nos respectivos prazos legais. 

5.1.1 – Na apresentação da proposta será levado em conta a inclusão dos tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) incidentes sobre a execução dos 

serviços, não cabendo qualquer reivindicação resultante de erro nessa avaliação, para o efeito de solicitar 

revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 



5.1.2 – Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu 

indevidamente a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou parafiscais e 

emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização da Obra ou a execução dos serviços 

contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente redução dos preços praticados 

e reembolso ao MUNICÍPIO dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados 

monetariamente. 

5.2 – Se, durante o prazo de vigência do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: 

criação de novos tributos; extinção de tributos existentes; alteração de alíquotas; instituição de estímulos 

fiscais de qualquer natureza e isenção ou redução de tributos federais, estaduais e municipais que 

comprovadamente, venham a majorar ou diminuir os ônus das partes contratantes, serão revistos os preços, 

a fim de adequá-los às modificações havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 

diferenças decorrentes dessas alterações. Tratando-se, porém, de instituição de estímulos fiscais, as 

vantagens decorrentes caberão sempre ao MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

6.1 – A contratada deverá fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha constante 

deste edital (Anexo II). Os produtos deverão ser entregues, em no máximo 30 (trinta) dias, a contar da Data 

do recebimento da requisição de mercadorias, e depositados junto Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, situado na Rua Otto Schulz, no 101, Bairro Emílio Tesche, neste Município. 

6.1.1 – É de responsabilidade da CONTRATADA a entrega do objeto no endereço indicado. 

6.2 – O objeto deste instrumento, será recebido provisoriamente pelo Município, a cada 

retirada, e, definitivamente, ao final da retirada do mesmo, para conferência da regularidade deles com as 

especificações editalícias. 

6.3 – A inexecução total ou parcial do serviço e fornecimento dos produtos, se uma das partes 

deixar de cumprir qualquer de suas obrigações, ensejará a rescisão contratual com as consequências 

previstas neste instrumento, além das disposições estabelecidas na Lei Federal no 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

6.4 – Os prazos deverão ser observados rigorosamente, sob pena de rescisão contratual e 

aplicação de multa. 

6.5 – Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA fornecerá os produtos ora licitados 

de acordo com as Requisições de Entrega de Mercadorias. 

6.5.1 – Na Requisição de Entrega de Mercadorias constarão os itens solicitados e a 

quantidade, devendo a CONTRATADA deixar os produtos solicitados à disposição do Município, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

6.6 – O Município poderá, no interesse público, adquirir quantidades inferiores às licitadas. 

6.6.1 – Os itens adquiridos e que não forem entregues até a data limite de 31/12/2019 serão 

automaticamente cancelados. 



CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 – A aceitação provisória dos produtos será a cada retirada e a aceitação definitiva dos 

produtos dar-se-á após sua entrega total e após a assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de 

Recebimento Definitivo (TRD) emitido pelo MUNICÍPIO. 

7.2 – A aceitação definitiva e total dos serviços pelo MUNICÍPIO e a assinatura do TRD dar-

se-á dentro de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega dos serviços. 

7.3 – No caso de não aposição da assinatura no TRD pela CONTRATADA, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias corridos, ficará implícita a concordância pela mesma, com o teor do referido 

Termo e será dado por encerrado o Contrato. 

7.4 – Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da 

FISCALIZAÇÃO, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, 

corrigindo-os, sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, bem como demais pendências porventura 

existentes. 

7.5 – Encontrados defeitos, erros ou imperfeições na execução dos serviços e fornecimento de 

materiais, o TRD só será assinado depois de sanados os defeitos ou falhas de execução apontados pelo 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1 – Obriga-se a CONTRATADA: 

8.1.1 – Fornecer produtos de boa qualidade, de acordo com a planilha constante do Anexo I. 

8.1.2 – Cumprir o prazo previsto no item 6.1. 

8.1.3 – Preservar e manter o MUNICÍPIO a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, 

queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou de subempreiteiros. 

8.1.4 – Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes aos 

serviços realizados, nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICÍPIO, a menos que expressamente 

autorizada pelo Prefeito Municipal. 

8.1.5 – Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 

8.1.6 – Responder pelos danos decorrentes da execução do presente Contrato, perante o 

MUNICÍPIO e terceiros, em decorrência da responsabilidade contratual ou extracontratual. 

8.1.7 – Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, cíveis, fiscais e tributárias em relação a seus empregados e terceiros. 

8.2 – Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também 

responsável: 

8.2.1 – Pela perfeita execução do objeto ora contratado. 

8.2.2 – Pelos efeitos decorrentes da inobservância e/ou infração do Contrato, de leis, 

regulamentos ou posturas em vigor. 



8.2.3 – Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, 

ao MUNICÍPIO ou a terceiros. 

8.2.4 – Pelas indenizações ou reclamações oriundas de erros ou imperícias praticados na 

execução dos serviços contratados. 

8.3 – A relação dos encargos constantes desta Cláusula é meramente exemplificativa, não 

excluindo todos os demais decorrentes do Contrato e das Condições Específicas Contratuais, ou de leis e 

regulamentos em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

9.1 – Constituem obrigações do MUNICÍPIO: 

9.1.1 – Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato. 

9.1.2 – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 

irregularidades encontrados na execução dos serviços. 

9.1.3 – Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de eventual penalidade, 

oportunizando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

10.1 – A recusa injusta da adjudicatária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo MUNICÍPIO, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 

penalidades aqui previstas, bem como as previstas nos artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/93. 

10.2 – Serão aplicadas multas no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor total 

corrigido do Contrato, por dia de atraso, em relação ao prazo final para a entrega do objeto. 

10.3 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido da 

contratação, quando a CONTRATADA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem a concordância 

expressa do MUNICÍPIO; 

c) entregar os bens e serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 

independentemente da obrigação de efetuar as correções necessárias as suas expensas; 

d) desatender às determinações da fiscalização; 

e) cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida; 

f) recusar-se a executar e fornecer, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços e 

materiais contratados; 

g) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência ou 

imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar à MUNICÍPIO ou a terceiros, independente da 

obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 



h) negociar com terceiros as faturas emitidas contra o MUNICÍPIO. 

10.4 – As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

10.5 – A causa determinante da multa deverá ficar plenamente comprovada e o fato a punir 

comunicado por escrito pelo MUNICÍPIO à CONTRATADA, após o regular processo administrativo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 – O MUNICÍPIO poderá rescindir o Contrato, sem que assista à CONTRATADA 

qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos: 

11.1.1 – Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.2 – Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos. 

11.1.3 – Subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuência 

expressa do MUNICÍPIO. 

11.1.4 – Cessão total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem 

prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 

11.1.5 – Decretação da falência, ou instauração da insolvência civil da CONTRATADA. 

11.1.6 – Dissolução da sociedade da CONTRATADA. 

11.1.7 – Suspensão dos serviços por determinação de autoridade competente, por prazo 

contínuo maior que 120 (cento e vinte) dias, por razões que independam da vontade do MUNICÍPIO e/ou 

da CONTRATADA.  

11.1.8 – Razões de interesse público e de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera a que está subordinada o MUNICÍPIO. 

11.1.9 – Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva de execução do Contrato. 

11.2 – Ocorrendo a rescisão com base no item 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, esta terá direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a data de rescisão. 

11.3 – Rescindido o Contrato, o MUNICÍPIO imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos 

serviços executados entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da 

CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que 

tenha dado causa à rescisão. 

11.3.1 – Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICÍPIO pelo 

que esta tiver de despender além do preço estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma 

venha a sofrer em consequência da rescisão em tela. 

11.4 – Caso o MUNICÍPIO decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem 

prejuízo das penalidades previstas, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e sustar o 

pagamento de documentos de cobrança até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 

contratual infringida. 

11.5 – A rescisão acarretará as seguintes consequências imediatas: 



11.5.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras 

contratações que a CONTRATADA mantenha com o MUNICÍPIO para compensação, até o limite dos 

prejuízos a ela causados. 

11.5.2 – Na hipótese do valor dos créditos não serem suficientes para cobrir as perdas e 

danos causadas pela CONTRATADA ao MUNICÍPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao 

complemento do valor a ser indenizado. 

11.6 – Este contrato poderá ser rescindido, ainda: 

11.6.1 – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 

11.6.2 – judicialmente, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

O presente Contrato está vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL No 053/2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

É parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro de Três de Maio para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 

contrato. 

 

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 

quatro vias, na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais, ficando cada parte com 

uma via assinada de igual teor e forma. 

Três de Maio, xx de xxxxxxxxx de 2019. 

 

 

Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO 

Contratante 

Contratada 

 

Testemunhas: 

1 –  Nome: ---------------------------------- 2 –  Nome: ---------------------------- 

       CPF:  -----------------------------------        CPF:  ----------------------------- 

 

Gestor: __________________________________      Fiscal: _______________________________ 

(Nome/CPF)                                  (Nome/CPF)  



ANEXO I 

 

Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

– CREAS, sob coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição Marca 
R$ Uni-

tário 

R$ 

Total 

01 01 Un BALCÃO DE PIA, com 02 portas e 03 gavetas em 

mdf, na cor Branco Brilho. Com medidas 1,20m de 

largura, 0,50 m de profundidade e 0,80 m de altura. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia 

de 1 ano. 

   

02 01 Un PIA para balcão de cozinha 

Em INOX, com 1 cuba retangular 

Com escorredor e válvula 

1,20m de largura, 0,50 m de profundidade 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia 

de 1 ano. 

   

03 04 Un ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS confeccionado em 

chapa de aço 22, com 4 gavetas com carrinho telescópi-

co. Especificação mínima de chapa e acabamento: ar-

quivo produzido em chapa de aço tratada com antifer-

ruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por pro-

cesso eletrostático. chapa: 22 / 0,75mm, Com mínimo 

de 133cm de altura, 47cm de largura e 68cm de profun-

didade, puxador: tipo alça (cinza), com portas etiquetas, 

deslizamento do carrinho telescópico, capacidade mí-

nima de peso por gaveta: 35 kg, fechadura ( 2 chaves ). 

sapatas niveladoras, pintura em epóxi pó. cor: cinza 

padrão. Garantia de 1 ano. 

   

04 01 Un FORNO MICRO-ONDAS com no mínimo 31l 

220 volts 

Cor branca 

   

05 01 Un BALCÃO com espaço para forno elétrico e micro-

ondas simultaneamente, com duas portas e no mínimo 

uma gaveta, confeccionado em MDF, puxadores ergo-

nômicos em plástico resistente, rodízios que possibili-

tem que o móvel seja movimentado com facilidade, 

   



acabamentos em fita com borda melamínica, pintura uv 

de alto brilho na cor Branca, com medidas mínimas: 

largura 68 cm, profundidade 45 cm e altura 120 cm. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

06 01 Un IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE 

DE TINTA 

-Conectividade - Ethernet - Wi-Fi 

-Impressão Colorida 

-Recursos: Impressora - Scanner - Fax - Copiadora 

-Velocidade de impressão - Colorida: 15 ppm - Mono-

cromática: 33ppm 

-Resolução de impressão 

Fotográfica 5760 x 1440 dpi 

-Tamanho de papel suportado: A4, A5, A6, B5, 

10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm 

(3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Oficio (8 1/2x14pol.), 

Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 

20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm 

-Capacidade de entrada e saída de papel: 100 folhas na 

entrada e 30 folhas na saída 

-Sensor automático de papel 

-Alimentador automático para digitalizar/copiar, com 

capacidade para 30 folhas de uma só vez 

-Tipo de mídia suportada - Comum - Papéis Especiais 

- 01 Garrafa de tinta Preta - 01 Garrafa de tinta Ciano - 

01 Garrafa de tinta Magenta - 01 Garrafa de tinta Ama-

rela 

- CD do software de instalação, cabo de alimentação, 

bivolt e cabo USB 

-Garantia de 1 ano 

   

07 01 Un TORNEIRA ELÉTRICA 

Três temperaturas: Fria, morna e quente 

Bica com jatos direcionáveis, normal aerado e spray 

econômico 

Mínimo 4500W 

Cor branca 

   



08 01 Un MESA DOBRÁVEL produzida totalmente em MDF e 

pintura em UV brilhosa na cor Branca. Medidas 90 cm 

de largura, 80 cm de profundidade e 77 cm de altura. A 

mesa deve suportar no mínimo 28 Kg. Todas as medi-

das com tolerância de +/- 5%. 

   

09 04 Un BANQUETA com estrutura em Aço Cromado e assen-

to em MDP com espuma revestida em Napa na cor 

Branca. Medidas 43 cm de altura (do chão até o assen-

to), o assento pode ser quadrado de no mínimo 33 cm 

de largura ou redondo de no mínimo 35cm de diâmetro. 

A banqueta deve suportar no mínimo 100 Kg. 

   

10 01 Un CAFETEIRA elétrica em inox 

Com capacidade para 30 cafezinhos 

Jarra de aço com sistema corta-pingos. 

Filtro permanente que dispensa o uso do filtro de papel 

e base de aquecimento que mantém o café aquecido. 

   

11 03 Un AR SPLIT QUENTE/FRIO 

9000 BTUS 
   

12 01 Un AR SPLIT QUENTE/FRIO 

12000 BTUS 
   

13 01 Un CADEIRA LONGARINA EXECUTIVA, 03 

LUGARES, sem braços e com encosto. Encosto con-

feccionado em compensado, moldado anatomicamente 

com espessura mínima de 13 mm, curvatura anatômica 

no encosto de forma à permitir a acomodação das regi-

ões dorsal e lombar, espuma injetada anatomicamente 

em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, 

com densidade entre 45 a 55 kg/m³ com 60 mm de 

espessura média, revestimento do encosto em poliéster 

fixada por grampos, contra capa revestido no mesmo 

material da capa. Suporte do encosto em mola de aço, 

fixação do encosto na mola deverá ser com parafusos 

sextavados do tipo flangeado com trava mecânica no 

flange, fixação do conjunto encosto e mola no assento 

deverá ser com parafusos sextavados do tipo flangeado 

com trava mecânica no flange, na madeira do assento. 

   



Assento em compensado multilaminado resinado, mol-

dado anatomicamente com espessura mínima de 14 

mm, curvatura na parte frontal do assento, espuma 

injetada anatomicamente em poliuretano flexível mi-

crocelular de alta resistência, com densidade entre 45 a 

55 kg/m³, com 65 mm de espessura média, revestimen-

to do assento em poliéster, na cor preta, fixado por 

grampos com acabamento zincado, fixação do assento 

na estrutura metálica deverá ser com parafusos sexta-

vados do tipo flangeado, com trava mecânica no flange, 

e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. 

Estrutura da Longarina em tubo de aço na cor preta, 

travessas em chapas de aço. Sapatas niveladoras de 

piso, injetadas em polipropileno copolímero na cor 

preta. Os componentes metálicos devem possuir trata-

mento de superfície antiferruginoso. Altura do piso até 

os assentos: 440 mm. Medidas mínimas dos assentos: 

450 mm de largura x 450 mm de profundidade. Medi-

das mínimas do encosto: 450 mm de largura x 450 mm 

de altura . Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

Peso suportado por lugar: no mínimo 110 kg. Estofado 

em tecido bege mescla em marrom e com bordado 

(conforme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

14 05 Un CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM 

BRAÇO com as seguintes especificações: assento e 

encosto, em compensado multilaminado resinado, mol-

dado anatomicamente a quente com espessura média de 

13mm e curvatura anatômica no encosto de forma a 

permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral; espuma injeta-

da anatomicamente em poliuretano flexível microcelu-

lar de alta resistência, com  densidade entre 45 a 50 

kg/m³ com 50 mm de espessura média no assento e no 

encosto; capa do assento e do encosto em tecido de 

polipropileno, e fixadas com grampos ao assento e 

encosto de madeira. assento e encosto com contracapa 

injetada em polipropileno copolímero na cor preta; 

   



fixação por parafusos sextavados, e porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira; apoia-braços, em 

polipropileno copolímero injetado, com regulagem de 

altura. Chapa para fixação no assento, permitindo regu-

lagem horizontal por parafusos. Estrutura: base, fosfati-

zado e pintado com tinta preta; regulagem da altura do 

assento; ajuste de altura do encosto; percurso mínimo 

de elevação do assento de 10cm com uma altura míni-

ma de 40 cm a partir do piso; base confeccionada em 

aço, com tratamento de desengraxe, decapagem e fosfa-

tização e pintada com tinta pó epóxi; revestida com 

capa injetada em polipropileno copolímero. Dimensões: 

altura total 905 – 1025 mm; profundidade total: 700 

mm; largura total: 600 mm; altura do encosto: 380 mm; 

largura do encosto: 400 mm; profundidade do assento: 

430 mm; largura do assento: 460mm; altura do assento: 

465 – 585 mm. Todas as medidas com tolerância de +/- 

5%. Peso suportado de no mínimo 110 kg. Estofado em 

tecido bege mescla em marrom e com bordado (con-

forme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

15 06 Un CADEIRA ESTOFADA ESTRUTURA EM TUBO 

20X20 mm para pés e encosto, duas travessas abaixo 

do assento em tubo 20x20 mm; quatro travessas de 

reforço entre as pernas em tubo 3/4, pés com ponteiras 

plásticas 20x20 mm com pino embutido. Solda MIG. 

Tratamento anticorrosivo. Pintura epoxi-pó. Assento 

(400x400 mm) e encosto(395x245 mm) em espuma 

laminada, fixado à estrutura através de parafusos com 

porca de garra. Todas as medidas com tolerância de +/- 

5%. Peso suportado de no mínimo 110 kg. Estofado em 

tecido bege mescla em marrom e com bordado (con-

forme anexo). Garantia de 1 ano. (*) 

   

16 01 Un MESA DE REUNIÃO OVAL medindo 2,70 m de 

comprimento, 1,20m de largura e 0,75m de altura, com 

tampo e pés maciços de no mínimo 30 mm, os pés de-

verão ter sapata niveladora, material da mesa em mdf 

   



na cor Cerezo Athenas. Todas as medidas com tolerân-

cia de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

17 05 Un ARMÁRIO ALTO com 02 portas e 06 prateleiras, cor 

Cerezo Athenas em melamínico, sendo as prateleiras 

reguláveis, Confeccionado em chapa de madeira MDF 

15 mm de espessura, Bordas do tampo e demais partes, 

retas com acabamento em fita de PVC respectivamente 

na cor e padrão do revestimento com resistência a im-

pactos e termicamente estável. Portas com fechamento 

individual em aço, com dobradiça resistente, com fixa-

ção por parafuso, ângulo de abertura de 90º. Medidas 

900 mm de largura, 420 mm de profundidade e 1600 

mm de altura. Com chave. Todas as medidas com tole-

rância de +/- 5%. Garantia de 1 ano. 

   

18 01 Un ARMÁRIO BAIXO com 02 portas e 02 prateleiras cor 

Branco  

Brilho, sendo as prateleiras reguláveis, Confeccionado 

em chapa de madeira MDF 15 mm de espessura, Bor-

das do tampo e demais partes, retas com acabamento 

em fita de PVC respectivamente na cor e padrão do 

revestimento com resistência a impactos e termicamen-

te estável. Portas com fechamento individual em aço, 

com dobradiça resistente, com fixação por parafuso, 

ângulo de abertura de 90º. Medidas 900 mm de largura, 

420 mm de profundidade e 740 mm de altura. Com 

chave. Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. 

Garantia de 1 ano. 

   

19 02 Un CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL para crianças 

com altura compreendida entre 0,93 m a 1,16 m. Estru-

tura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 46 cm, 

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

cm. 

Características: Tampo em MDF, com espessura de 25 

mm, revestido na face superior em laminado melamíni-

co de alta pressão, acabamento texturizado, na cor cin-

za, cantos arredondados. Revestimento na face inferior 

   



em laminado - melamínico de baixa pressão - BP, na 

cor Branca. Topos encabeçados com fita de bordo em 

PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamen-

to texturizado, na cor laranja, colada com adesivo "Hot 

Melt". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccio-

nados em tubo de aço carbono, laminado a frio; traves-

sas em tubo de aço carbono, laminado a frio; Ponteiras 

e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura atra-

vés de encaixe; Pintura dos elementos metálicos em 

tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, bri-

lhante, polimerizada em estufa na cor cinza. Com 04 

Cadeiras com Assento/encosto em polipropileno injeta-

do com acabamento texturizado na cor Laranja, sendo 

assento med. 430x 400 mm e encosto med. 396x198 

mm, apresentando o número identificador do compo-

nente injetado, fixado a estrutura através de rebites de 

repuxo. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento 

injetados nas cores azul fixadas a estrutura através de 

encaixe e pino expansor. Estrutura em tubo de aço car-

bono laminado a frio. Pintura epóxi na cor cinza. 

Medidas aprox. da cadeira: altura do assento 460mm e 

largura da estrutura da Cadeira 387,7 mm. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Garantia 

de 1 ano. 

20 01 Un CAVALINHO em mola, medindo 0,60 m de altura por 

1,5 m de comprimento com tubo quadrado 20 x 20 mm 

de espessura, 2 milímetros, acento e cabeça em madeira 

de lei e mola reforçada para suportar 60 kg. Todas as 

medidas com tolerância de +/- 5%. Entrega montada e 

instalada/fixada no local. Garantia de 1 ano. 

   

21 01 Un BALANÇO com 04 assentos (lado a lado), estrutura 

com 1,8 m de largura e 2 m de altura. Confeccionada 

em aço carbono, corrente de sustentação dos assentos 

em aço galvanizado de espessura 5mm; cadeira de ba-

lanço em aço carbono com tubo com encosto sem 

   



emendas entre o assento e o encosto. A fixação do 

equipamento deverá ser feita em concreto de modo a 

garantir a segurança dos usuários do brinquedo. A pin-

tura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster. 

Os produtos deverão ser montados/soldados através de 

processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre 

de arestas, rebarbas e saliências. Todos os tubos utiliza-

dos na fabricação dos produtos deverão ter seu topo 

fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o 

uso de ponteiras plásticas para este acabamento. A 

superfície metálica do balanço deverá receber tratamen-

to anti-corrosão através do processo de fosfatização. 

Todas as medidas com tolerância de +/- 5%. Entrega 

montada e instalada/fixada no local. Garantia de 1 ano. 

22 02 Un LIXEIRA COLORIDA - confeccionada em barra 

chata 1” por 1/8 com fundo em tela moeda na espessura 

de 1,50 mm, medindo 0,33 m de diâmetro x 0,45 m alt. 

revestida em madeira de lei multicolorida de 0,45 m de 

altura x 0,05 m largura x 1" de espessura, altura  total 

de 1,00 m, tratamento com nitropassivação e fosfotiza-

ção   pintura eletrostática. Todas as medidas com tole-

rância de +/- 5%. Entrega montada e instalada/fixada 

no local. Garantia de 1 ano. 

   

TOTAL  

 

Obs.: Imagem a ser bordada nos itens 13, 14 e 15: 

 

 


