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AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 051/2023

O Município dc Tianguá, através do actor de Compras, Cotação de Preços c Cadastro dc
Prestadores dc Serviços e Fomcccdores toma público para conhecimento de interessados, quc estará
recebendo, em até 05 (cinco) dias a partir desta publicação, cotações de pt'aços para
CONTRATAÇÃO DE ENIPRESA PARA AQUISIÇÕES DE XIATERIAIS PERMANENTES
(MOBILIÁRIO ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECEssn)AGES DA SECRE'FARIA DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIANGUÀ-CE. Tianguá-CE, 09 de março de 2023. Joclson
Max da Salva Amaram-- Encarregado do Setor de Compras.

MODEI.O DI PROPOSTA A Sela APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de })reços deverá vir com o papcltimbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA
Interessado: Secretaria Municipaldc Finanças
A.o: actor de Compras

EMPRESA

CNPJ

TELEFONE: ( ) /( ) E-MAIL
N"END:

BAIRRO/LOCALIDADE:
CIDADE:

CEP

TEM ESPECmiCAéÃO
CADEIRA UNIVERSITÁRIA: Estrutura em tubo
de aço, os pés em 30x50 (parede 1,06mm). Colunas
duplas cm üonna de "l" cm tubo 20x20 (parede
1,06mm). Braço móvclconfeccionado cm tubo
industrial 20x20 (parede 1,20mm), dotado de mào
francesa cln tubo 20x20 (parede 1,06mm) para
apoio da prancheta. Base do assento c encosto
ergonómicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm).
moldagem das partes metálicas pelo processo MIG
cm todo perímetro dc união, junções com superfície
lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escórias. Pintura em epóxi-pó cor
branco estrutural. Fechamento dos topos infbriorcs
com ponteiros em forma dc "L" 30x50 com calço.
nas dimensões 60x30 fixadas por rct)itcs 4.8x16

UND. QTD.
VALOR
TOTAL
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com dcslizadores fixados à estrutura através dc
encaixe em polipropileno 100% injctadas. Box
porta livros (290x320x140mm) dimensões internas
em resina plástica dc alto impacto fechado na parte
traseira e nos lados com dobras laterais dotado de
33 orifícios de ventilação sob forma de losango.
Assento ergonómica (415x410mm) com abas c
superfície plana em resina plástica (PP) texturizado.
Encosto ergonõmico (435x245mm) em resina
plástica (PP) texturizado, com curvaturas
anatómicas e três orifícios de ventilação em forma
de losango estilizado em ângulo. Fixado à estrutura
por parafusos invisíveis mitoplastic 5x25. Prancheta
(540x320x320mm) em resina ABS, superfície
texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura)
cm alto brilho. com nervuras transversais c
longitudinais para reforço à tração na parte inferior
da prancheta. Dotado de porta lápis (200x22mm e

l profundidade maior dc 14mm) na parte ftontalda
l prancheta. Fixada à estrutura por seis parafilsos

6.0x15PHP. Altura do assento ao chão 440mm c
altura do encosto ao chão 840mm.
CONJUNTO COLETTVO REFEITORTO
MATERNAL 6 LUGARES, composto por uma
mesa bipartida em resina plástica c seis cadeiras
concha : Mesa com estrutura em tubo de aço, pés
com barramcnto duplo cm tubo 20x30(parede
1.06mm). Entre os pés duas peças cm tubo dc aço
quadrado 20x20(parede] .06mm) eín forma de arco
quc sc unem de cada lado da mesa para dcfinir a sua
estabilidade. Base dc fixação do tampo cm tubo
20x20(parede 1,06mm) c base de sustentação do
tampo em tubo 20x30(parede 1,06mm) e
20x40(parede 1,20mm) quc unidas entre si formam

l unia peça única. Sondagem pelo processo MTG cm l
todas asjunções. Acabamento com pintura em
cpóxi-pó. As peças iÚctadas não devem apresentar
rebarbas, filhas de iiÚeção ou partes cortantes. Nas
partes metálicas deve scr aplicado tratamento anti-
ferruginoso que assegure resistência à corrosão cm
câmara de névoa salina. Solda deve possuir
superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou
escórias. Devem ser eliminados respingos ou
irregularidade dc solda c rebarbas. Fechamento dos
topos inferiores com pontciras plásticas injctadas
20x30 fixadas através de rebites 4.8x 16. Protetor dc
pintura em resina plástica com formato dc ''U''
dimensões 260x23x13mm na base dos pés Htxados à l
estrutura através de encaixes e pinos. Tampo l
(1600x800ntm) em resina ABS, 3,5mm espessura
abas com 30mm dc alhtra, composto por dois
módulos (bipartida) de 800x800mm. Os tampos
apresentam em sua parte anterior nervuras

02 Und
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transversais c longitudinais para reforço à tração
Dotado de 8 torres em cada módulo e 8 buchas
1/4x13 de recepção dos 8 parafusos sextavados
1" cm cada módulo para sua fixação na estrutura,
totalizando 16 torres e 16 parafusos. Altura do
tampo ao chão 440mm. Seis cadeiras concha com
estrutura confeccionada com quatro pés individuais
em tubo de aço industrialsecção redonda de l IZ2
(parede 1,50 mm), curvado em fomaa de ''U''
Invertido, do lado externo ao assento para
proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas
em tubo de aço industrialde 3%4 (parede 1,06 mm).
Fechamento dos pés com ponteiras cm resina
plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura
através de encaixe com dimensões liZ2 de diâmetro
c 50 mm dc altura. Soldagcm pelo processo MIG
Pintura cm cpóxi-pó. Assento/encosto cm forma dc
concha única, confeccionada em resina plástica PP
nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo
na parte traseira a identificação do fabricante.
Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo
o superior denominado como pega-mão cm forma
oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para
ventilação. na base, com as medidas 125x55 mm
Na parte inferior do assento dotado por 4 torres
injetadas no mesmo materialque serve para a
fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25
mitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm
CONJUNTO COLETIVO INFANTIL,
COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, SEIS
CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: Mcsa central
Estrutura em tubo de aço, base dos pés em tubo
20x30 (parede 1,06 mm), haste centralem tubo
25x25 (parede 1,20 mm) c a base dc apoio para
fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm).
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em
fomla dc ''L'' 20x30 com calço, dimensões 20x35
fixadas por rebites 4.8x 16 com deslizadores fixados
à estrutura através dc encaixe cm polipropileno
100% injctadas. Protctor clc pintura com formato dc
'U'' em resina plástica para apoio dos pés do
usuário dimensões 140x23x13 mm. f'ixados a
estrutura através dc pinos c rebites. Tampo (403
mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em
Honra scxtavada. côncavo na extremidade com abas
dc 36 mm x 3 mm (espessura) quc permitem o
perfeito encaixe das carteiras, dotado de seis
divisores com tbrmato triangular e profundidade dc
15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos
njetados permitindo a fixação junto à estrutura por

quatro rebites do tipo POP-4,8x16. Altura 580 mm
Carteiras: Estrutura cm tubo de aço, pés cm 20x30
(parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo
16x30 (parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo
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cm tubo 20x20 (parede 1,06 mm) c fechamento dos
topos dos tubos ponteiras 20x20 com pino.
Fechamento dos topos inferiores com porteiras em
fonna de "L'' 20x30 com calço, dimensões 26x35
fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores ãxados
à estrutura através de encaixe em polipropileno
100% injetadas. Protetor dc pintura com formato dc
U'' em resina plástica para apoio dos pés

dimensões 150x23x13 mm, fixados a estrutura
através de pinos. Tampo (560x350x200 mm) em
resina ABS em formato trapézio, superfície
brilhante com extremidade côncava (abas de 35
mm) junto a união da mesa contrate convexa (abas
17 mm) junto ao usuário, abas laterais medianas dc
27 mm, nervuras transe,ersais e longitudinais com
rctbrço à tração inferior. Dotado dc uma cavidade
para porta-lápis dimensões 200x20x9 mm dc
profundidade. Fixado por encaixe e seis rebites do
tipo POP 4,8x16. Altura total 580 mm. Cadeiras
Estrutura cm tubo de aço 20x30 (parede 1,06 mm)
para a base dos pés, colunas laterais em tubo 16x30
(parede 1,06 mm). Travessa entre os pés cm tubo
20x20 (paredcl,06 mm). Base dc fixação do
encosto em tubo % (parede 1.06 mm). Sob o
assento uma travessa em tubo 5/8 (parede 1,20
mm). Fechamento dos topos inferiores com
ponteiros em 6onna de ''L'' 20x30 com calço, nas
dimensões 26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com
deslizadores fixados à estrutura através de encaixe
em polipropileno 100% injctadas. Topos dos tubos
da base do encosto com ponteiras 3/4 interna
Protetor dc pintura com formato de ''U" cm resina
plástica para apoio dos pés do usuário dimensões
110x23x13 mm cm polipropilcno, fixados a
estrutura através de pinos. Assento (295x305 mm) c
encosto (295x180 mm) em resina PP, em alto
brilho, curvaturas anteriores c posteriores
anatómicas. Cavidades especiais com rebaixo para
fixação do assento e encosto evitando danos à
vestimenta do usuário. Fixados à estrutura através
de oito rebites dc repuxo do tipo POP 4.8x16
moldagem das partes metálicas pelo processo MIG
cm todo perímetro de união, junções com superfície
lisa e homogénea, sem apresentar pontos cortantes:
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com
tratamento cspccialanticorrosivo e pintura cm
cpóxi-pó, híbrida c eletrostática. Altura do assento
ao chão 340 mm e altura do encosto ao chão 625 l
min. l
CONJUNTO COLETIVO MATERNAL,
COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO
CADEIRAS: Mesa: estrutura com pés cm tubo dc
aço 1 .1/2''(parede 1,50mm). travessas em tubo de
aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento
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com ponteiras internas cm polipropileno cor azul
Fixação do tampo à estrutura atnivés de 8 parafusos

x l iZ4 sextavados. moldagem pelo processo N'll(l;
cm todas as junções. Pintura das partes metálicos
com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em
cstutà, cot' branca. Tampo(800x800mí]]) en] resina
ABS, 3,5mm espessura, abas com 30mm dc altura.
O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras
transversais e longitudinais para reforço à tração
Dotado dc 8 torres de recepção dos parafusos
sextavados % x l U4 para sua fixação na estrutura
Altura 440mm. Quatro cadeims concha com
estrutura confeccionada com quatro pés individuais
em tubo dc aço industrialsecção redonda de l U2
(parede 1,50 mm), curvado em fonna de "U''
nvcrtido, do lado externo ao assento para

proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas
cm tubo de aço industrialde 3Ua (parede 1,06 mm).
Fechamento dos pés com pontciras cm resina
plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura
através de encaixe com dimensões 1% de diâmetro
c 50 mm dc altura. Soldagcm pelo processo MIG
Pintura cm epóxi-pó. Assento/encosto em forma de
concha única, confeccionada em resina plástica PP
nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo
na parte traseira a identificação do fabricante
Contém no encosto da concha, dois orifícios. sendo

superior denominado como pega-mão cm forma
ovalnas medidas 80x25 mm e o inferior para
ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. l
Na parte inferior do assento dotado por 4 torres
injctadas no mesmo matcrialque serve para a
fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25
Enitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm.
CONJUNTO TRTPARTTDO COMPOSTO POR
UMA MESA E SEIS CADEIRAS: Mesa
Biblioteca: Estrutura cm tubo de aço, base dos pés
tubo 30x50(parede 1,20mm) com protetor de
pintura mcdidas 150x34x15mm. Subidas laterais
duplas cm tubo 30x30(parede 1,20mm) cm forma
de arco. Base de sustentação e fixação dos tampos
cn] tubo 30x40(parede 1,20mm), 15x15(parede
1,20mm) c 20x40(parede 1,20mm). Soldagcm pelo
processo MIG em todas asjunções. Proteção da
supcrlTcie com tratamento especial, anticorrosivo c
pintura cm cpóxi-pó cor cinza. Tampo
(1850x815mm) cm resina ABS, alto impacto:
composto por três módulos (trípardido) de
615x815mm, 4mm de espessura c abas dc 50mm
em toda sua extensão. Tampo encaixado na
estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão
Injctados quatro suportes do tipo presilhas quc sc
encaixam por pressão no requadro da estrutura e
.êpé! fIXados à mesma através de parafusos ......J

()5
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autobrocantcs Philips 4.2x13. Altura do tampo ao
chão 760mm. Cadeiras: Estrutura em tubo dc aço,
pés em l IU2" (parede 1,50mm), colunas em tubo
29x58(parede 1,50mm). Uma travessa ligando as l
colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do
assento e encosto em tubo 20x20 (parede 1,20mm).
Soldagcm pelo processo MIG cm todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo
e pintura em epóxi-pó cor cinza. Fechamento com
ponteiras em resina cor azul. Assento (415x410mm)
e encosto (435x245mm) com abas e superfície
:tnatõmica. cm resina PP texturizado. Encosto com
curvaturas anatómicas c três orifícios de ventilação
cm forma dc losango estilizado em ângulo. Fixados
à estrutura por parafusos invisíveis Mitoplastic
5x25. Altura do assento üo chão 440mm e altura do l
encosto ao chão 840mm
CAMA EMPILHA.VEL: Cama infantil. colorida,
atóxica, constituída dc 02 (duas) cabeceiras
nteiriças e 02 (dois) pés de apoio articulávelpara

evitar o envergamento e viabilizar e empilhamento,
cm matcrialtermoplástico pelo processo dc injeção,
13s cores variadas. Os pés articuláveis, seguem o

mesmo design das cabeceiras e estão localizados na
parte ccntralcom funcionamento em ângulo de 90'
(noventa) graus, o sistema de fixação não pemlite a
rcinoção da mesma para maior segurança,
cabeceiras c pés, dotados de porteiras de borracha
(para que a cama não deslize). Sistema de fixação

l entre cabeceira/tela, através dc param'usos ou
l presilhas. A s suas laterais compõem-se com dois

02 (dois) tubos em aço ou alumínio. Sistema de l
encaixe empilhável, com espaço de 5cm entre uma l
tela e outra. Leito confeccionado cm tela vazada
com sistema de ventilação, antitranspirante, lavável
ltntifungo, anta-UV e antioxidante, confeccionada
cm tecido 100% poliéstcr empastado com PVC dc
alta resistência e laterais seladas a quente. A

l caminha cmpilhávclé composta por módulos, este l
sistema permite quc todos os seus componentes l
soam repostos. Faixa etária: 2 a 5 anos,
comprimento: 155cm, tolerância +/- 5%, largura:
60cm. tolerância dc +/. 5% c altura: 10cm.
tolerância dc +/- 5

06

VALOR TOTAL GERAL

Importa o presente orçamento no x'alar total de R$. por

)-extenso (
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Todas as despesas dos serviços deverão ser consideradas, tais como fretes, disponibilização
dc softwares, seguros, contribuições sociais e dcnlais despesas com pessoal c outras quc possam
incidir, bem como taxa de administração, lucro etc

Prazo de início dos serviços: 02 dias após a ordem de serviços.
Validade da proposta: 60(sessenta) dias

Locale data. de de 2023

Assinatura

OBS: N'lais informações poderão ser obtidas através do Setol' de Compras da Prefeitura
Municipal de Tianguá pelo e-mail: compras(ã)tiangua.ce,g!!!::b! e Fine: (88) 3671-2288.

gwb
Documento as içado digitalnlcnte

JOELsoN MAX DA SILVO AMARAL
09/03/ 2023 09:'40 :52-0300 Tianguá-Cll 09 de março de 202

JOELSON MAX DA SALVA AN{ARAI
Encarregado do Setor de Compras
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO④
SOLICITAÇÃO DE DESPESA NO. 20230703/01- SME

1. 0BJETO:
Aquisições de materiais permanentes (mobiliário escolar) para atender as necessidades da
secretaria de educação do município de Tianguá-CE

2. JUSTIFICATIVA:
A presente contratação visa a aquisição de materiais permanentes destinados as Escolas
Públicas Municipais. com intuito de promover melhores condições para os desenvolvimentos
das atividades realizadas pelas mesmas e garantia de fornecer melhores condições dos
serviços prestados de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de
Tianguá-CE

3. PRAZO DE ENTREGA
Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) a 05(cinco) dias
úteis contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA. nos locais determinados pelo
setor solicitante, observando rigorosamente as especificações contidas neste termo de
referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços

4. GERENTE DE CONTRATO
4.1. Lindaura Coelho Moita Morais -- CPF n' 380.497.243-87, Portaria de designação n'
002, de 02 de fevereiro de 2021 - responsável pelo recebimento e controle de materialdo
almoxarifado - da secretaria de Educação do município

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO QBIE:Eg
ITEMI DESCRIÇÃO

CADEIRA UNIVERSITÁRIA: Estrutura em tubo de aço, os pés em
30x50 (parede 1,06mm). Colunas duplas em forma de "l" em tubo
20x20 (parede 1,06mm). Braço móvel confeccionado em tubo
ndustrial 20x20 (parede 1,20mm), dotado de mão francesa em
ubo 20x20 (parede 1,06mm) para apoio da prancheta. Base do

assento e encosto ergonómicos em tubo 20x20 (parede 1,20mm).
Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo
perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem

UNID CRECHE
PRE

ESCOLAR FUND
TOTAL

ORGAO 05
UNIDADE ORCAMENTARIA 0503

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.361.0221.2.033- FUNDEB - Desenvolvimento do Ensino
Fundamental

12.365.0221.2.036- FUNDEB - Financiamento da Educação Infantil
Pré-Escolar

12.365.0221.2.035 - FUNDEB - Financiamento da Educação
Infantil - Creche -

ELEMENTO DE DESPESA 44.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSO FEDERAL
 



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO④
apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Pintura em
epóxi-pó cor branco estrutural. Fechamento dos topos inferiores
com ponteiras em forma de "L" 30x50 com calço, nas dimensões
60x30 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas. Box
porta livros (290x320x140mm) dimensões internas em resina
plástica de alto impacto fechado na parte traseira e nos lados com
dobras laterais dotado de 33 orifícios de ventilação sob forma de
losango. Assento ergonõmico (415x410mm) com abas e superfície
plana em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonõmico
j435x245mm) em resina plástica (PP) texturizado, com curvaturas
anatómicas e três orifícios de ventilação em forma de losango
estilizado em ângulo. Fixado à estrutura por parafusos invisíveis
mitoplastic 5x25. Prancheta (540x320x320mm) em resina ABS,
superfície texturizada, bordas laterais (abas 24mm de altura) em
alto brilho, com nervuras transversais e longitudinais para reforço à
tração na parte inferior da prancheta. Dotado de porta lápis
200x22mm e profundidade maior de 14mm) na parte frontal da

prancheta. Fixada à estrutura por seis parafusos 6.0x15PHP. Altura
do assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm
CONJUNTO COLFriVO REFEITÓRIO MATERNAL 6 LUGARES,
composto por uma mesa bipartida em resina plástica e seis
cadeiras concha : Mesa com estrutura em tubo de aço, pés com
barramento duplo em tubo 20x30(parede 1,06mm). Entre os pés
duas peças em tubo de aço quadrado 20x20(parede 1,06mm) em
;orma de arco que se unem de cada lado da mesa para definir a sua
estabilidade. Base de fixação do tampo em tubo 20x20(parede
1,06mm) e base de sustentação do tampo em tubo 20x30(parede
1,06mm) e 20x40(parede 1,20mm) que unidas entre si formam
uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.
Acabamento com pintura em epóxi-pó. As peças injetadas não
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso
que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina
Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda e
ebarbas. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras plásticas
njetadas 20x30 fixadas através de rebites 4.8x16. Protetor de
pintura em resina plástica com formato de "U" dimensões
60x23x13mm na base dos pés fixados à estrutura através de
ncaixes e pinos. Tampo (1600x800mm) em resina ABS, 3,5mm
spessura, abas com 30mm de altura, composto por dois módulos
bipartida) de 800x800mm. Os tampos apresentam em sua parte
nterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração

Dotado de 8 torres em cada módulo e 8 buchas 1/4x13 de recepção
dos 8 parafusos sextavados % x 1" em cada módulo para sua
fixação na estrutura, totalizando 16 torres e 16 parafusos. Altura do
ampo ao chão 440mm. Seis cadeiras concha com estrutura

confeccionada com quatro pés individuais em tubo de aço
ndustrialsecção redonda de 1 % (parede 1,50 mm), curvado em

forma de "U" invertido, do lado externo ao assento para
proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas em tubo de
aço industrialde %%- (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com
ponteiras em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura

und 50
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através de encaixe com dimensões 1% de diâmetro e 50 mm de
altura. Sondagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó.
Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em
esina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo

na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto
da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega
mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para
ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior
do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo materialque
ferve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25
nitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm

CONJUNTO COLETIVO INFANTIL COMPOSTO POR UMA MESA
CENTRAL SEIS CARTEIRAS E SEIS CADEIRAS: Mesa central
strutura em tubo de aço, base dos pés em tubo 20x30 jparede

1,06 mm), haste centralem tubo 25x25 (parede 1,20 mm) e a base
de apoio para fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06 mm).
Fechamento dos topos inferiores com ponteiras em forma de "L'
20x30 com calço, dimensões 20x35 fixadas por rebites 4.8x16 com
deslizadores fixados à estrutura através de encaixe em
polipropíleno 100% injetadas. Protetor de pintura com formato de
U" em resina plástica para apoio dos pés do usuário dimensões

140x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos e rebites.
Tampo (403 mm de diâmetro) em resina ABS, com recorte em
'orma sextavada. côncavo na extremidade com abas de 36 mm x 3
mm (espessura) que permitem o perfeito encaixe das carteiras,
dotado de seis divisores com formato triangular e profundidade de
15 mm para acomodar materiais. Suportes fixos injetados
permitindo a fixação junto à estrutura por quatro rebites do tipo
POP-4,8x16. Altura 580 mm. Carteiras: Estrutura em tubo de aço,
pés em 20x30 (parede 1,06 mm), duas colunas laterais em tubo
16x30(parede 1,06 mm). Base de fixação do tampo em tubo 20x20
parede 1,06 mm) e fechamento dos topos dos tubos ponteiras
10x20 com pino. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras

em forma de "L'' 20x30 com calço, dimensões 26x35 fixadas por
ebites 4.8x16 com deslizadores fixados à estrutura através de

encaixe em polipropileno 100% ínjetadas. Protetor de pintura com
formato de "U" em resina plástica para apoio dos pés dimensões
150x23x13 mm, fixados a estrutura através de pinos. Tampo
560x350x200 mm) em resina ABS em formato trapézio, superfície
brilhante com extremidade côncava babas de 35 mm) junto a união
da mesa centrale convexa (abas 17 mm) junto ao usuário, abas
laterais medianas de 27 mm, nervuras transversais e longitudinais
:om reforço à tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta
ápis dimensões 200x20x9 mm de profundidade. Fixado por encaixe

e seis rebites do tipo POP 4,8x16. Altura total 580 mm. Cadeiras
Estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06 mm) para a base dos
pés, colunas laterais em tubo 16x30 (parede 1,06 mm). Travessa
entre os pés em tubo 20x20 (paredes,06 mm). Base de fixação do
encosto em tubo % (parede 1,06 mm). Sob o assento uma travessa
em tubo 5/8 (parede 1,20 mm). Fechamento dos topos inferiores
:om ponteiras em forma de "L" 20x30 com calço, nas dimensões
26x35 fixadas por rebites 4.8x16 com deslizadores fixados à
estrutura através de encaixe em polipropileno 100% injetadas
Topos dos tubos da base do encosto com ponteiras 3/4 interna.
Protetor de pintura com formato de "U'' em resina plástica para

und
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apoio dos pés do usuário dimensões llOx23x13 mm em
polipropileno, fixados a estrutura através de pinos. Assento
l295x305 mm) e encosto (295x180 mm) em resina PP, em alto
brilho, curvaturas anteriores e posteriores anatómicas. Cavidades
especiais com rebaixo para fixação do assento e encosto evitando
danos à vestimenta do usuário. Fixados à estrutura através de oito
rebites de repuxo do tipo POP 4.8x16. Soldagem das partes
metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções
com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes,
asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento
especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e
eletrostática. Altura do assento ao chão 340 mm e altura do
encosto ao chão 625 mm

CONJUNTO COLETIVO MATERNAL COMPOSTO POR UMA MESA E
QUATRO CADEIRAS: Mesa: estrutura com pés em tubo de aço l
1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm
(parede 1,06mm). Fechamento com ponteiras internas em
polipropileno cor azul. Fixação do tampo à estrutura através de 8
parafusos % x 1 %- sextavados. Soldagem pelo processo MIG em
todas as junções. Pintura das partes metálicos com tinta epóxi-pó,
brilhante, polimerizada em estufa, cor branca. Tampo
800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, abas com 30mm

de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras
transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8
:erres de recepção dos parafusos sextavados % x 1 % para sua
fixação na estrutura. Altura 440mm. Quatro cadeiras concha com
estrutura confeccionada com quatro pés individuais em tubo de
aço industrialsecção redonda de l Za (parede 1,50 mm), curvados ....
m forma de "u" invertido, do lado externo ao assento paul ''''

proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas em tubo de
aço industrialde %% (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com
ponteiras em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura
através de encaixe com dimensões 1%a de diâmetro e 50 mm de
altura. Sondagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó
Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em
esina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo

na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto
da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega
mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para
ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior
do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo materialque
serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25
'nitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm.
CONJUNTO TRIPARTIDO COMPOSTO POR UMA MESA E SEIS
CADEIRAS: Mesa Biblioteca: Estrutura em tubo de aço, base dos
pés tubo 30x50(parede 1,20mm) com protetor de pintura medidas
150x34x15mm. Subidas laterais duplas em tubo 30x30(parede
1,20mm) em forma de arco. Base de sustentação e fixação dos
tampos em tubo 30x40(parede 1,20mm), 15x15(parede 1,20mm) e l,-... .
20x40(parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as l "'"
junções. Proteção da superfície com tratamento especial,
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo
1850x815mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três

módulos (tripardido) de 615x815mm, 4mm de espessura e abas de
.Omm em toda sua extensão. Tampo encaixado na estrutura. Na
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parte inferior de cada tampo estão ínjetados quatro suportes do
po presilhas que se encaixam por pressão no requadro da

estrutura e após fixados à mesma através de parafusos
autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chão 760mm
Cadeiras: Estrutura em tubo de aço, pés em 1 %" (parede 1,50mm),
colunas em tubo 29x58(parede l,SOmm). Uma travessa ligando as
colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do assento e
encosto em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo
MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento
anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Fechamento com
ponteiras em resina cor azul. Assento (415x410mm) e encosto
435x245mm) com abas e superfície anatómica, em resina PP

texturizado. Encosto com curvaturas anatómicas e três orifícios de
ventilação em forma de losango estilizado em ângulo. Fixados à
estrutura por parafusos invisíveis Mitoplastic 5x25. Altura do
assento ao chão 440mm e altura do encosto ao chão 840mm.
CAMA EMPILHÁVEL: Cama infantil, colorida, atóxica. constituída de
02 (duas) cabeceiras inteiriças e 02 (dois) pés de apoio articulável
para evitar o envergamento e viabilizar e empilhamento, em
material termoplástico pelo processo de injeção, nas cores
variadas. Os pés articuláveis, seguem o mesmo design das
abeceiras e estão localizados na parte centralcom funcionamento

jem ângulo de 909 (noventa) graus. o sistema de fixação não
permite a remoção da mesma para maior segurança, cabeceiras e
pés, dotados de ponteiras de borracha (para que a cama não
deslize). Sistema de fixação entre cabeceira/tela, através de
parafusos ou presilhas. As suas laterais compõem-se com dois 02
Idois) tubos em aço ou alumínio. Sistema de encaixe empilhável,
com espaço de Scm entre uma tela e outra. Leito confeccionado
em tela vazada com sistema de ventilação, antitranspirante,
lavável, antifungo, anti-UV e antioxidante, confeccionada em tecido
100%o poliéster empastado com PVC de alta resistência e laterais
seladas a quente. A caminha empilhávelé composta por módulos,
este sistema permite que todos os seus componentes sejam
epostos. Faixa etária: 2 a 5 anos, comprimento: 15Scm, tolerância
-/- 5%, largura: 60cm, tolerância de +/- 5% e altura: 10cm,

tolerância de +/- 5

CONJ 35 3S

Tianguá, 07 de março de 2023

ANA VLÁDIA M(;@lái NUNES BARBOSA
Secretaria Municipalde Educação
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ESTUDO PRELIMINAR SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO

Aquisições de materiais permanentes (mobiliário escolar) para atender as
necessidades da secretaria de educação do município de Tianguá-CE

1. 0BJ ETO

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

A presente contratação visa a aquisição de materiais permanentes destinados aq
Escolas Públicas Municipais. com intuito de promover melhores condições para os
desenvolvimentos das atividades realizadas pelas mesmas e garantia de fornece
melhores condições dos serviços prestados de responsabilidade da Secretaria d
Educação do Município de Tianguá CE

3. EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO DE
DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE?

NÃO

SIM

3.1.CASO EXISTA ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA EM PARTICULAR A RESPEITO
DE DOCUMENTAÇÃO PARA ASSEGURAR O SUCESSO DA LICITAÇÃO DE FORMA
LEGAL E EFICIENTE, QUAL OU QUAIS SERIAM?

Não há exigências para o presente processo

4.JUSTIFICATIVA DA REFERÊNCIA DAS QUANTIDADES A SEREM LICITADAS

Os quantitativos solicitados foram definidos como base nas necessidades observadas
nos esoacos físicos das escolas municipais

5.EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO QUANTO A FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS
ITENS A SEREM LICITADOS.
Os produtos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 03 (três) a 05(cinco)
dias úteis contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA, nos locais determinados
pelo setor solicítante. observando rigorosamente as especificações contidas neste termo
de referência, nos anexos e disposições constantes de sua proposta de preços
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6.EXISTE ALGUMA OBSERVAÇÃO
PAGAMENTO DOS ITENS LICITADOS?

ESPECIFICA QUANTO A FORMA DE

O pagamento será realizado na proporção do fornecimento do produto solicitado
segundo as ordens de fornecimento emitidas pela secretaria e até 30(trinta) dias após o
encaminhamento da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato
acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista do licitante vencedor,
todas atualizadas, observadas as condições das propostas

7.0 PAGAMENTO SERÁ EFETUADO COM QUAL/QUAIS FONTES DE RECURSO?

[] RECURSOPRÓPR10 1 1 RECURSOESTADUAL IV l RECURSOFEDERAL

8.EXISTE ALGUMA EXIGÊNCIA ESPECÍFICA QUANTO AS OBRIGAÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELA CONTRATADA OU PELA CONTRATANTE QUE DEVEM
CONSTAR NO CONTRATO, QUAL QUAIS SERIAM?

Não há observações para o presente processo

9.EXISTE FISCAL/GERENTE DE CONTRATO DEVIDAMENTE NOMEADO PARA
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE
NOMEADO ATRAVÉS DE ATO/PORTARIA DE DESIGNAÇÃO?

Lindaura Coelho Moita Morais CPF n' 380.497.243-87, Portaria de designação n' 002
de 02 de fevereiro de 2021 - responsávelpelo recebimento e controle de materialdo
almoxarífado -da secretaria de Educação do município

Declaramos para os devidos fins. a viabilidade para realização dos procedimentos a fim de
se obter a contratação para o presente objeto. conforme este estudo preliminar
simplificado

REPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO

l9C""a',q
Viveane Barbosa Nunes

Técnica da Secretaria de Educação

DE ACORDO
A/

Ana Vládia ,iá#ãÜa Nunes Barbosa
Secretária de Educação
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EducaçãoSECRETARIA
Aauisicões de materiais oermanentes (mobiliário escolar) Dará atender

07/03/2023

OBJETO as necessidades da secretaria de educação do município de Tiangu
CE

a

U Termo de Referência
[] Prometo Básico

Secretária Municipal

CONTROLADORIA

OBSERVAÇÕES:

Assinatu ra Prefeita

Tianguá, / /

Assinatura do Responsável

Tianguá, L/.
Assinatura do Responsável

Tianguá. L

COLETA DE PREÇOS

Assinatura Prefeita TianguáAUTORIZAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Assinatura do ResponsávelPela Coleta de Preço

Tianguá, / /.
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LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO AssinaturaPrefeita Tianguá. /

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (PRESIDENTE OU PREGOEIRO)

Tianguá, ./ /
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