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Licitação nº:

0001Folha:
Data:

108   
Modalidade: Pregão

Fornecedor: Endereço: Telefone: CPF/CGC: Inscrição Estadual:

Objeto:
Item Código/Descrição do Bem Tipo Mat. Quant. Preço Unitário Preço Total Marca/Modelo Pzo.EntUF

2012/

Unid. Requisitantes:

Pregoeiro Oficial PORTARIA N.º 1038 DE 01 DE JULHO DE 2011

18/10/2012

Aquisição de Material Permanente (Carteiras)

50Perm. UND 127436001 CADEIRA, com espaldar médio, fixa, com quatro pés sem braço, com assento interno em
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10
kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível isenta
de CFC, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa
fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Largura do assento, mínima de 460 mm e
profundidade mínima de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada do assento em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em
resina de poliéster com aplicação de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em polipropileno
injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou
produzido em resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível isenta de CFC, alta
resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura,
baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e
moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm.
Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Capa de proteção e
acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de pvc a
quente. Estrutura fixa continua em tubo de aço curvado na cor preta, com diâmetro mínimo de
25,00 mm e espessura mínima de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado mínimo de
3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi pó
eletrostático, com pre tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
estrutura com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a
agentes químicos. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno ou poliamida reforçada
com fibra de vidro. Acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lamina diretamente
na placa de fixação do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande
resistência mecânica, conformado anatomicamente, com largura mínima de 120 mm e
espessura minima de 30 mm.. O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR
13962:2006.
LOTE 001 / DESTINO: PCU

300Perm. UND 44875002 Carteiras Universitárias para DESTROS com as seguintes especificações:
1)ESTRUTURA METALICA CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DIAMETRO 7/8”,
ESPESSURA DA CHAPA 20MM, COM TRAVA DE REFORCO PARA A PRANCHETA LATERAL,
SISTEMA DE SOLDA INDUSTRIAL, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA EM EPOXI
PO, COR PRETA;
2)ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM ESPUMA
INJETADA DE NO MÍNIMO 35 MM, DENSIDADE D45, REVESTIDA EM TECIDO DE
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POLIPROPILENO NA COR CINZA OU GRAFITE, COM BORDAS EM PVC PRETO,
ENCABEÇADAS SOB PRESSÃO. TAMANHO DO ASSENTO: 42 X 39 CM; TAMANHO DO
ENCOSTO: 35 X 28 CM;
3)O ASSENTO E O ENCOSTO DEVERÃO SER FIXADOS NA BASE TUBULAR DA CARTEIRA
COM PARAFUSO DO TIPO ROSCA SOBERBA, TAMANHO: 4,2 X 30 MM. OS ASSENTOS
DEVERÃO SER FIXADOS COM 4 (QUATRO PARAFUSOS) E OS ENCOSTOS COM 3 (TRÊS
PARAFUSOS).
4)BRAÇO EM FÓRMICA.
LOTE 001 / DESTINO: PCU

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoxarifado Central-  CEP:
45.031-900
1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:

catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de
todos os produtos ofertados.
        1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços
(Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução juramentada para
o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).
1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

Observação:

F O R N E C E D O R
Validade Proposta Garantia Assistência Técnica Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
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