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EldliititlO Prefeitura de Eldorado rlo Carajás
do Caralás SECRETARIA MUNICIPAL DE ADlVllNlsTRAçAO - SEMAD

TERMo oe nerenÊNcn

í. TNTRODUçÂO

A presente licitação tem por objeto Sistema de Registro de Preços para a ContrataSo de

Empresa Especializada para a Futura e Eventual Aquisiçâo de Material Permanente e Consumo

(EletrÔnico, Eletrodoméstico e lnformática), destinados a atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Assistência Social; Conforme Especificações ê Quantidades constantes no Termo de

Referência, ao longo de 12 mesês;

2. JUSTIFICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS.PA

Justifica-sê a aquisiÉo em virtudes dos equipameltos ore plêitêados, serão devidamente

utilizados para a substituição das existentes por estarem depreciadas pelo longo período de sua

utilizaÉo. Os materiais permanentes são necessários para as perfeitas condiÇões de atendimento

ao público, alvo os sêrviços prestados pelas secretarias ê departamêntos vinculados a secretaria de

administração.

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

A Aquisição de matêrial permanentê se faz necessária para buscar melhoria constante

do atendimento ofertado aos usuários da Secretaria de.,\ssistência Social. tal aguisição se faz

necessária, em virtude dos equipamentos ora solicitadcs, serem devidamente utilizados para

a substituiÇão dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilizaÇão

eiou inexistirem nos locats assistidos.

SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE

Sabe-sê que o município de Eldorado do Carajás vem trabalhando para melhorar a

qualidade dos serviços de saúde oferecidos à populacãc procuranclo atenCer coni qualldade a

populaÉo eldoradense e atendêr à demanda crescente por estes serviços, aprimorando cada vez

mais o ststêma oferecido à população. Neste aspecto, é dê fundamental importância a âquisiÇão de

Materiais Permanentes para Unidades da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender as

necessidades de locomoção e adequaçâo de mobília e equrpamentos para atendimento a todos os

usuários que necessitem de atendimento médico, haja v sto que os itens mêncionados são de

caráter indispensáveis ao bom funcionamento dos atendim,)ntos médicos itinerantes na zona rural

e urbana, visto que nosso município possui uma grande lxtensâo territorial contendo 21 vilas e
âssentamentos. Por essa razáo deve se providenciar essa aqulsiÉo, haja vistá sua importância e
utilidedê para o intêrêsse públicú.
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EtdOititlO Prefeitura de Eldorado rro Carajás
-áo earà|á1§ - SECRETARTA MUNrcrpAL DE AD ilNf rnnçÃo - SEMAD

SECRETARIA DE EDUCAÇAO

justifica-se perante o trabalho inerente do município de Eldorado do Carajás diante da

qualidade dos serviços ofertados pela educação, procurando atender a demanda existente. assim,

aprimorando ?Âda vez mais o seu sistema de oferta. É de fundamental importância a aquisição de

Materiais Permantes para a Secretaria Municipal de Educaçáo, Escolas e respectivos

departamentos, visando atender as necessidades de lccomoção e adequação de mobília e

equipamentos que atendam tais espaço§, onde são de caráter indispensáveis ao bom

funcionamento da oferta educacional dos mesmos, atendr',ndo as iocalidades tanto rurais quanto

urbanas. Por essa razáo deve se providênclar essa aquisiçi;o, haja visto sua importância e utilidade

para o interesse da educaÉo pública ofertada no município

FUNDO DO IDOSO

A Aquisição de material permanente se faz necessária para buscar melhoria constante do

espaço e atendimento ofertado aos usuários do Fundo l\iunicipal do ldoso, tal aquisição se faz

necessária, visto que os itens pleiteados serâo utilizados para a substituiÇão dos existentes por

estar em situação de desgaste pelo longo periodo de sua utilizaÉo e/ou inexistirem nos locais

assistidos. Tais itens sáo para Íomento de açóes e atividades desenvolvidas pelo fundo do ldoso,

para o bom funcionamento das mesmas os itens são imprescindíveis.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

A presente solicitagão de aquisiÉo de material pêrÍnanente Íaz-se necessária para atender

a demanda e o bem estar dos funcionários e usuários dos serviÇos públicos com a finalidadê de

proporcionar organização e conforto no ambiente de lrabalho contribuindo pera o mêthor

desenvolvimento das atividades adminislrativas e promovei a qualidade dos serviços ofertados pela

secretaria municipal de meio ambiente.

3. METODOLOGIA

A presentê aquisiçáo será realizada por meio de processo licitatóío, na modalidade de

Pregão Eletónico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no ,10.520, de

17 dê julho de 2002, pelo decrêto fedêral no 5.450/2005 ê pe,a lei no 8.666, de 2.1 de junho de 1993 e

suas alteraçóes, e pelas condições e exigências estabelecldás em Edital.

4. VIGÊNCIA

O período de vigência do contrato será de 12 (doze) Íneses, contados a partir da data de sua

assinatura, tendo êficácia legal após a publicaÇão do ÍJxtrato do Contrato no Diário Oficial.

Ressalvada a hipótese de prorrogação, nos termos do art. 57, ll, da Lei n" 8.666/93, contados da

data indicada no TeÍmo de autorizaçáo de lnicio dos serviÇos

5. CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E LOCAL DA ENTRÍGA

A Contratada deverá entregar os produtos montado, (ou montar no local da entrega) no

Almoxarifado desta Prefeitura, localizado na Rua Rio ver nelho Qd. 051 s/no setor km1OO, ou

(conforme opção de cáda Secrêtaria a ser informada qua.ldo do agendamento da entrega), de
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Prefeitura de Eldora<io ao Carajás
SEcRETARIA MUNtctpAL DE ADMtNtsrRAcÃo - srnnao

segunda a sexta-fêira. partê de mânhâ 08:00h às í4:O0h. nô quantitativô solicitadô ê êm

conÍormidade com as especificaÉes constantes do edital e d,l proposta ofertada.

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega no prazo de 15 dias corridos, contados do recebimênto

da AutorizaÉo de Fornecimento e será recebido provisoriamente no momento da entrega, para

efeito de verificaÇáo de sua conformidade com as especificaçôes exigidas e, em deÍinitivo, no prazo

dê 05 dias úteis, contados da data da entrega.

Caso os produtos sejam rejeitados, por defeito, ou não sendo a marca ganhadora, a vencedora deve

subslituila no prazo de até 5 dias úteis e os custos da substituiEão dos produtos devolvidos

ocorrerão exclusivamente a expensas da CONTRATADA.

A solicitação dos produtos será parcelada, conforme a necessidade diária de cada Secretaria.

DEScRTÇÃo

ARMARIO EM O COM DUAS PORTAS

Etdiitáilo
doCa§ás

Especifrcaçáo : Com 4 prateleiras íntertas Íetorçadas reguláveis potlas de abú com úaçaôeta e
c/rayes. Sisl€me de fechemento nas êxtrêmtdades de pofte por meio de \,arão conectado à fechadurc
tipo Yale ou à maçaneta Com 2 chaves En chapa dê êço tratada com anlíerrugens pat fosfatzaçãa e
pintura epóxi-pó por processo eletrostático Tamanha apraximado Altura 1g$m x Largura OgAm x
Profundidade 0.40n

I
I

ITEI\,1

1

OUANT UNIDADE

T 19,000 UNIDADE

tspecíficação : para pêsta suspersa eI,? aço com i gdvetas ie/escop/cas e chayes confecconado em
chapa bilala 26 mm, hedidas aprcximadas 1,33m x 0,47m x 0,70m_ CoÚ: pintura epóxi e patamento
antíferrugem Cor: cinzê clab.

2 82,000 UNIDADE

BÀLcÀo DE EScRTTóRro MULTruso

EspecÍfrcação : nas medidas aprcximadas 0.90n x 0,15n x 0 75m Çonpcsia pot 2 prateteias inteÍnas.
Tanpa confeccionado em MDF 25 mm revesÍido ha íace supeiat en laninado melam[nico e demaís
botdas em ÍiÍa dê PVC de no fiÍnimo 2 mm de espessura. Estrufura caítêccíonada em MDF 15 mtn
rêvesÍido em ambas as facês em laminado melamtnico texíurizada cam ecabamenlo nas bordas em Ííta
de PVC 1mm. Duas poías de abnr ccm chave conÍeccionada ern MDF 15 mm Íevestdo em ambas as
faces em lamÍnado melamínico textuÍizado con acabamento nas úordás em Íita de PVC 1mm. 4
dobradiças 90'de presslio e 02 puxadoÍes lipo a\ça em pglípropileno tnJetada e 02 iechdduras com
chave e cópía chave. Cores: brcnca, mertim azul ou cinza

69,000 UNIDADE

n I eEeEo!9!!1,!!§IE4! t ] §.009]ur{1q4qe
Especifrceção: com 2 saídas o capacidadê pare 25 litros toda em âÇo inox 3C411A 220v. com
compÍessor de 1Â e 60hz e cofi gás ecalógico 1134 a (atende 40 pessoa.) , igual ou melhar ê marca
kirsten modelo Rse 25.

I eeaeoouno rruousrnrar z

Especifrcaçào : corn 2 sa[das lnox capacidade para 50 tíüos todo em a.;o tnox 304. 11G22Av. con
comprcssor de 1/6 e 60hz e com gás ecalógica 1131 a (atende até 60 i,.rssoasi - igual au nelhar a
marca kisten modelo kse 50

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3

Especificaçéo : com 3 saldês e capacídade para 100 lítros to.io em aç.' inox 3A4 110 - 22Av. com
comprcssor de 1/6 e 60hz e com gás ecológico r 134 a (êtende 325 pesscis) - igual au melhot a fiarca
ktrsten modelo kse 100

BÊBEDOURO INDUSTRIAL 4

46.000 UNIDÀDE

6 51,000 U NIDAOE

7 39,000 UNIDADE

Ruà dê Rodoviária n" lo C.:ntío kÍn o2, aÊi, 68524 co l..tdoràdo cio Caraj"is/>A
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Eldiíi{iito
tlo çaralâ§

Prefeitura de Eldorado c;o Carajás
SECRETARIA MUNIGIPAL DE ADMINI:.TFIRcÃo . sEMAD

Especiftcação : INDUSTRIAL com 4 saÍdas e capacidade para 200 litros, tcdo em aço inox 304, 110 -
220v, com compressor de 1/6 e 60hz e cor, :;.:t' ':1.:í)t:'i,i:. , il'-' .. i.;::t ie ,r2J f,:ssc.?r) - :gúar au
melhor a marca kirsten modelo kse 200.

Especifrcação : com 4 pés fixa palito, tubo 7/8. Estofada em espuma injeta,Ja de 35 mm de espessura,
inteligados por lâmina intema, revestimento de assento e encosfo em tecido courÍssimo. Pés tratamento
antiferrugem acabamento com pintura epóxi, ponteira antiderrapante. Cores: azul ou cinza.

Especificação : com apoio de braços fixos. Modelo presidente, assenÍo ,, encosÍo confeccionado em
compensado multilaminado anatômico de 12 mm de espessura recoberÍo pot espuma Ínjetada de no
mÍnimo 40 Ínín de espessura revestida em tecido 100% polipropilena com acabamento nas bordas em
PVC flexível tipo Francis. Base giratória com regulagem de altura Co assen'o a gás, regulagem de altura
e inclinação do encosto. BraçosÍixos em poliuretano injetado Cor: azul ou preta.

8 UN

I
1 000

í0 CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATÓRIA 2 135,000 UNIDADE

Especificaçào : sem apoio de braços. Modelo executivo. Base giratóia cor.t mola amoiecedora no eixo
central e regulagem de altura à gás. Aranha vestida com capa de poli,;ropileno, com clnco hasúes
apoiadas sobre cinco rodÍzios de nylon. Asserfo e encosta êm espuma Ír,jetada anatômica 46mm de
espessuía média. Medidas aprcximadas do assento.' 470 rnm x 440 r','q Medidas aproximadas do
en4costo: 450 mm x 380 mm Revestímento de assenfo e ercosÍo em teido couilsdmo. Cor: azul ou
preta.

Especificação : sem apoio de braços. Modelo secretáia. Base giratória cor.t mola amodecedora no eixo
central e regulagem de altura a gás. Aranha vestida com capa de polipropilena, com cinco hastes
apoiadas sobre cinco rodÍzios de nylon. AssenÍo e encosÍo em espuma irtjetada anatômica 46mm de
espessura média. Medidas aproximadas do assenÍo: 470mm x 440mn" Medidas aproximadas do
ercosto: 450mm x 380mm. RevestÍmento de assenfo e er?cosÍo em tectílo courÍssimo. Cor: azul ou
preta.

11

I ccoernn PúTrcA coM BRAÇo I szoo,

Especificação : Cadeira plástica com braço cadeira plástica, com braço, ?ipo monobloco. empilhável,
fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com rêsin,? anti-uv. dimensões: largura
430mm, profundidade 510mm, aftura 900mm, espessura mlnima 3mm, variaçáo de 10% para mais e 57o
para menos, carga máxima admissÍvel 140k9, cor branca, garantida pininra 1 ano, nome do fabricante,
data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabicação moldada na
própia peça, possulr se/o de conformidade do inmetro (portaia innetro n213/2O07) abnt/nbr
m14.77612001.

13 UNIDADE

rl Especifrcação : Transdutores: woofer de 2 x 106mm (4"), tweeter de 2 .u 20mm(0.75") - Potência de
saÍda clessificada: 2x40 W rms (modo ca) 2x30W rms (mado bateia) -Entradedeenergia: 24V/4,2A -
Resposfa de frequência: 50 Hz ? 20 kHz -Relação sínal-ruÍdo: > 80 dE Tipo da bateria: Bateria de
polÍmero Íon-lítio de 72,6 Wh -Tempo de carga da bateria: 6.5 horas (24 V / 4,2 a) -Tempo de
reprodução de música: até 24 horas, dependendo do volume e do conteúda do áudio - Canegador usb:
5 V,/ 2,0 A (no máximo)

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA sOW

guitana.
rms entrada para dis1nsitivo usb, sd

14 40,000 UNIDADE

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL í 6.1í5 32.000 UNIDADE

lsitiim 4:.lfr. "Ê)c'rO r;r:c: ioi ':r:i t.qso;. a.i{itib,:.í.|}). . ai il}ii:r {.'l.l §ÊNii$Ê Ê:,,r 
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CADEIRA PARA ESCRITORIO GIRATORIA UNIDADE
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EtdiiilüitlO Prefeitura de Eldorado rlo Ca_rajás
-áo Õa}ãIís - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNl.$TRnÇÃo - SEMAD

Especitlcação : com ctisplay 3.o" lcd baterÍa recanegável de lithiurn-ion car.ão de memôria de Egh caho
usb e canegador- Garcntia de 01 (um) ano do Íabicanfe, corn asslsÍência.Têcnica local.

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 1 UNIDADE

Especificaçáo : split de 12000 btu's. Trípla filtragem (ultra filter + carbono - nylon) ultra filter. retém até
9970 dds bactéias. Filtro de cahono. Tiner digital 21 hons: liga e desliga o apdrelho no tempo
programado. Tunção desumidificar: retira a umidade excess/va do ar. Ajuste preciso da posição da aleta:
facilita direcionar o fruxo de ar na direção desejade- Controle remoto em peftuguês garentia mlnima: 12
meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO l8OOO BTU

Especificação : split cle 18000 btu's. Ttipla filtragem (ultra íilter + carbono I nylon) ultra filter: retém até
99% das bactérias. Filtro de carbono timer digital 24 horas. liga e dtsliga o aparelho no tempo
programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessrva do ar. Ajuste preciso da posçáo da aleta:
facilita direcionar o ffuxo de ar na direçáo desejada. Fontrole remoto em portuguôs e garantia mlnima: 12
Meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24OOO BTU

Especificação : split de 24OO0 btu's. Tipla filtragem (ultrc filter + cahono + nylon) ultrc Íilter: retém aÍé
99% das bactéias. Flltro de cahano timer digital 24 horas: liga e atsliga o aparclho no tempo
programado. Funçáo desumidificar: retira a umidade excessrya do ar. Ajuste preciso da posÇão da aleta:
facilita direcionar o ffuxo de ar na direção desejada. Controle remoto em poftuguês garantia mlnima: 12
rneses

UNIDADE
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CENTRAL DE AR CONDICIONADO BTU

Especificação : split de 36000 btu's. Tipla filtragem (ultra frlter + carbono + nylon) ultra frlter: retém até
99% das bactéias. Filtro de carbono timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho no tempo
programado- Função desumidifrcar: retira a umidade excesíya do ar. Aíustç preciso da posição da aleta:
faclhta dtrecionar o fiuxo de ar na drcção dese|acia. Controle remoto em punugues garantia mlnima: 12
Meses

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 9OOO BTU

Especificação : split de 9000 btu's. Tipla fíltragem (ultra filter + carbono - nylon) ultra ftlter: retém até
99%o clas bactérias. Filtro de carbono. Timer digital 24 horas: liga e d.:sliga o aparelho no tempo
programado. Função desumidiÍicar. retira a umídade excessiya do ar. Ajustt: preciso da posÇâo da aleta:
facílita direcionar o fluxo de ar na direçáo desejada. Controle remoto em W:tuguês. Garantia mlnima: 12
Meses

L_21 _jlonno MocRo-oNDAS _1_ 37,ooo I vlp4pE ]

Especiflcaçãl : com especlllcaçÕes mlnlmas: capaÇiçlacle total m[nima .]0 litros, painel cle contro[e
eletrônico de fácil manuseio, funções descongelamento e cozimento pré programado, prato giratório,
relógio, trava de segurança, tecla inÍcio rápido, 127 volts. Garcntia mlnima < e 1 ano

19 64,000 UNIDADE

20
1 UNIDADE

Especificação ; cofte em partículas para 15 folhas a4 + caftão

b

23
FREEZER HORIZONTAL BRANCO CAPACIDADE ENTRE 4OO E 420 LITROS 32,000 I.,INIDADE

Especificaçào : armazenamento entrc 400 e 420 litros. Mateial: gabinete intemo e extemo em chapa de
aço pintado. Função: pode ser usado na função cle freezer ou refrigerau;ar. Tipo de degelo: manual.
Poúas: 02 poftas. Grades: divisóia removível. Puxadores: 02 puxadore:. Painel de controle: frontal.
Pés: 04 pés com rodÍzios. Dreno de gelo: frontal - faciltta o degelo e a limleza. Baixo ruÍdo. Utilizar gás
ecológico. Garantia mÍnima: 12 meses

FREEZER HORIZONTAL BRANCO24 26,000 UNIDADE

lsoiirs *J.2Ê. ',Õ6;;(7 í.1{..c 1n,.,..r$',,(Lüfit. r?.$ilib,-út . . cr ryr** rfu Sf r!l{üÊ ,&:: islr-r...

Rua da Rodoviária no ?o - Centro - km oz, CEP: 68524 -,oo - Eldorado do Carajás/PA
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do CaraIás

Prefeitura de Eldorado *io Carajás
SECRETARTA MUNICIPAL DE ADMTNtIiTRAÇAO - SEMAD

Especificação : atmazenamento entre 500 e 520 litros. Mateial: gabinete intemo e erterno em chapa de
aço pintado- Função: pode ser usado na função de treezer ou refigeraCor. Tioo de degelo' manual
PorÍas- 02 poftas. Grades: divisória removivet.,:'txaa.;es. A) guxado"et Painei cte controle. frontal.
Pés: A4 pés com rodlzios. Dreno de gelo frontal - facilita o degela e a limpeza. Utilizar gás
ecológico.G ara nti a mínima : 1 2 meses

FREEZER HORIZONTAL 3OO A 32O

Especifrcação : armazenamento entre 300 e 320 litros. Mateial: gabinete intemo e extemo em chapa de
aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refigerador. Tipo de degelo: manual.
Poftas: 01 portas. Gndes: divisóia removÍvel. Puxadores:01 . Puxadores. Painel de controle. frontal.
Pés: 04 pés com rodlzios. Utilizar gás ecológico. Garantia míntma: 1 2 mese;

25 21 000 UNIDADE

FREEZER VERTICAL 173 A 2O3 LITROS

EspecificaçAo : armazenamento entre 300 e 320 litros. Mateial: gabínete it:erno e externo ent chapa de
aço pintado. Função: pode ser usado na função de freezer ou refigeraCor. Tipo de degelo: manual.
Poftas:01 poftas. Grades: divisóia removÍvel. Puxadores:01. Puxadores Painel de controle: frontal.
Pés 04 pés com rodlzios. Utilizar gás ecológico. Garantia mínima: 12 mese3

26

FRI BAR

Especificação: capacidade 120 l, tensão alimentação 110/220 v. cor brant:a. características adicionais
prateleiras removÍveis

27 48,000 UNIDADE

GELADEIRA

ispecificaçào . com capacidade rnininia Je ;ú.i !itrcs. Liaieletta 'iitltucitànanenio cantrJ,e
independente de temperatura, gaveta super deslizante para legumes (nesmo com carga total),
prateleiras na pofta do freezer. prateleire rêttátil no freezer. Detalhamento: cesto para ovos. Dimensões
aproximadas da produto: 173,5 x 70 x 7O.5 cm @xlxp). Alimentação: 220t ou bivolt. Cot: branca. Com
garantía total de 01 (um) ano do fabricante e ass,stércia técnica local- M.nual em poftuguês. ProduÍo
com selo procel de economia de energia - encel(etiqueta nacional d,, consumação de energia).
Ásslsf6ncla técnica locel.

LIOUIDI FICADOR INDUSTRIAL

Especifrcação : copa em aço inox, 8l liquidificàdor tipo indu§ial, ôâscurr "te com capacidade minifia
parc 8 litros com copo de aço inox, tampa e alça bordas rebatidas para lalo interno em toda extensão
base de aço inox removÍvel lamina em aço inoxtemperado tensão de aiimentação 110v com rotação
mínima de 3.400 rpm na cor inox contem sistema de ventilação contra supercquecimento com filtro com
garantia mÍnima de 12 meses a partir da data da entrega do equipamenfu assrsféncia técnica sistema
balcãa com ceftificação compulsóia do inmetro aplicável.

IrqrqlUNIDADE

.t

28 52,000 UNIDADE

29

30 UUULIQUIDIFICADOR

Especificação : para uso doméstico, copo em acrílico com capacidade útil para 2 litros, lâminas
integradas ao copo com 6 lâminas. chave seletora de 12 velocidades é pulsar tampa plástica com
dosador de llquidos, acompanhafiltro. base antiderrapante. nível de poténç,a sonora até 90db, poténcia
1200w, tensão 127 ou 220v, cor branco ou preto

UNIDADE

Í-<pêcíficação'em polípropileno inje!êdo. lextrrizado, estruturui. de gta,r''e resistência mecânica e a
produtos químrcos, retangular, com assenfo e encosto moldado anatomicarrtente, bodas arredondadas,
base retangular, pés tubulares, suporte do encosfo metálico tubular e cutyo. em aço cromado. Cor: azul
ou preta

LONGARINA 3 LUGARES SEM32 UNIDADE

,l..ri:rL4l..'0.",'Jci.rr]íli.ia1a..,.:rl!'Ci.:)rr.f:,!ílb,-íri). ilryli.iJ(.iJSí:n"i:i'ÚÊiiZlSft:r..
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EldiitãiüO Prefeitura de Eldorado r;o Carajás

do CaraJás SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINII,TRAÇA0 - SEMAD

EspecifrcaÇão . , modelo secretária, estofada com espuma injetada de alta densidade e madeira
compensada anatômica. Pés em tubo de aço 50/30. Dimensõos estofddo: tssenÍo; 435mm x 41omn e
ecsto: 360mm x 270mm. Densidade da espuma esserÍo: 27mm / densidada 45 kg/mxe oncosto. 30mm /
densidade 45 kg/m'. Revestimento esÍofado: em tecido poliprapileno, acabrmento: com perfil flexivel de
PVC de alta resistência no asserfo e capa ptástica de alta resisténcia no encosto. Estruturc longaina
em tubo 30x50mm. Com estrutura em aço, revestido com capa de termoplástico injetado em
polipropileno de alta resistência mecânica na cot preta, sem regulagem de i;ltura. Cores azul ou preto

IVIESA ESCRITORIO

Especificação:Medidas aproximadas 1,20 x 0,67m x 0,75 de altura. Gaveteiro fixo 3 gavetas com
chave. Tampo em chapa de madeira aglomerada maciça de 28 mm espe:,sura, revestimento laminado
melamlnico 15 mm Frente das mesas, canfeccionada de madeira aglomer,rda de 15mm e revestimento
!arnil,",dc melamínico 15 n:m e eiitira tie 39 çil: lc:, ierài,c{-rs Yetlt;it:) tr ,J,jlL}í}gas {pe tclt) Jç t,c
mínimo 20cm abaulada, pintura eletrostática e trctamento antÍerrugett Pâsságêrn para fiação e
ranhuras fisas com relevo de no mínimo 5mm ponteiras das estruturas. injstadas em PVC com sapatas
niveladorcs para apoio total da superficíe de trabalho. Cores Maffim, azul ot cinza

MESA PLÁSTICA

Especifrcação : Mesa Plástica quadruda, lipo monobloca. empilhável. tabriLlda em polipropileno vitgem
de alta resistência, tratada com re§nba antíuv. dimensões: largura 700mm, compilmento 7OOmm. attura
720mm, êspessura mlnima 3mm, varíação de 10% para mais e 5o/o para menos, capacidade para
supodar no mlnimo 30k9, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fa;:icante e data de fabicação
moldada na prípria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca -
Amensões mÍnimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Caracter;sticas adicionais: empithávet.
Possalrse/o de aprovação do INMETRQ.

MESA REUNIÃO REDONDA

EspecÍficação : REDONDA mesa de reunião redonda com diâmetro entre 100 e 1200 mm e aftura 750
mm. Tampo em mü com espessura mlnima de 25 mm, revestimento em le minado texturizado cor cinza
claro. Borda om madoira da mesma cor do laminado Estrutura em tubos ,le aço com seção retangular
ou ellptica, chapa de aço com tratamento anticorrosuo. pintura epóxi pó , cr preto fosco Ponteiras cle
polipropileno, sapetes metálices com rcgulagem de nlvel. Com 4 pontos de .tpoio ro p,So.

PROJETOR IMAGEM

Especificação : Projetor muftimidia 2200 lumens requisrtos mlnimos: - ccnirasÍe 2600:1 - resoluçâo
nativa svga (800 x 600) dlp, xga (1024 x 768) - tamanho da imagem 24 a 300"1âmpada 220w, 20OO /
3000 horas (nomal / econômico) - compatibilidade de vldeo ntsc / pal / :.ecam, entrada hdmi - zoom
digital 2x-bivolt-controleremato-manual empoftuguês-garantia2ar:ssparaoprojetoreg0d,ás
pard lãmpada. Com manual em português.

TABLET 32G 4G
Especificaçáo : Tela de10.1"
8MP

Batet a de 6.150 mAh Cámera de

TELEVISOR

UNiDADE

J ao,ooo I uNrpApE I

33

34 491 0.000 UNIDADE

35 50,000 UNIDADE

36 49,000 UNIDADE

135,000 UNIDADE

38
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SEcRETARIA MUNrclpAl DE ADMtNtSTRaçÃo - sEMÂD

Especificação : febvisores, com as seguintes caracterÍsticas mlnimas: tela em led de 42 polegadas (ou
maior) tensáo de alimentação: bivolt automático (fonte chaveada) convers')r digital integrado resolução
de Ímagem: recepção em dtv, resolução mínima: 1920x1080p (tull hd) snad tv conectividade: wi- fr
formato da tela:widescreen sorn stéreo stlt!.a):.t!d.'r:rr'r-, 1.' cJr' t'ti5c. p.l '.. pai ri. sbtvd conexões. 03
(três) hclmi, 02 (dois) usb, 01 (um) ethemet lan 4-45. 01 Um) dvt, 01 (um) êv (stéreo) 01 saída de áudio
óptico, 01 satda de áudio analógico, montagem em plataÍorma (com pé incluso) ou em parede (padÉo
vesa 200x20O. 300x300 ou 400x400) controle remoto lnfravermelho e ,nanual do usuáio inclusos
garantía: 12 (cloze) meses.

39 VENTILADOR DE PAREDE 109,000 UNIDADE

Especificação : 40 cm de diametro. Função: oscílação / ventilação potencia: mÍnimo de 80 w rotação:
entre 1000 rpm a 1300 rpm alimentação: 110 ou 220volts, peso: máxima de 5.0 kg Ítens inclusos: Al
motor, hastes, conjunto de hélices, kit de parafusos. grades de proteç,o e Manual de instruções.
materiais das pás- polipropileno, cor. cinza ou preto nÍvel de consumo de energia. classes a ou b
garantia: 12 meses

149.000 UNIDADE

Especificação:50 cm de diametro, função: oscÍlação, potencia. mÍnimo d', 140 w, rotaçãa: entre 1000
rpm a 1400 rpm dlimentdçâo: 110 ou 220 volts peso: máximo de 5.5 kg ites inclusos:01 motor, hastes,
conjunto de hélices, kit de parafusos, grades de proteção em aço e manuê, de lnstruções materiais das
pás: polipropileno cor: cinza ou preto. NÍvel de consumo de energia: c/asse,s a ou b garantia: 12 meses

VENTILAOOR DE PARED 60 CM 92.C00 IJNIDADE

Especifrcação : ? 60 cm de diametro, função: oscilação / ventilação poter.:,ia: mÍnimo de 200 w - % cv
rotação: entre 1200 rpm a 1400 rpm alimentaçáo: 110 ou 220 volts peso: rÉximo de 6.0 kg dlmensôes
das hélices de 22 polegadas iÍens lnclusos: 01 motor, hastes, conjunto r:e hélices. kit de parafusos,
grades de proteção em aço e manual de instruções MateiaÍs das pás: pclioropilcno cor cinza ou preto
garantia: 12 meses, nlvel de consumo de energia: c/asses a ou ô

42 | verurrmooR oe rero

Especificação; - 3 pas - em material metalico íunção: ventilação potenc;r: rnotor de g0 ou 100 watts
rotaçáo: entre 410 rpm ou 425 rpm alimentação: 110volts. peso: máximo de 5,1 kg, dimensões:
aproximadas (xaxp) 26,5x22,4x53,5mm, itens inclusos: 01 motor, hastes. conjunto de 3 Hélices, kit de
parafusos e manual de instruções, cor: cinza ou grafite garantia: 72 rr:ses, nÍvel de consumo de
eneryia: c/asses a ou ó

FORNO ELÉTRICO CAPACIDADE 60

Especifrcaçáo : Espeto giratíio Prateleiras reguláveis Base antiderraparte Temperatura de loc até
250"C Timer 120 minutos Luz piloto de indicação de funcionamento Funçó€; Grelha. assa, tosta. gratina
e aguece Resrsténcias blindadas 4 resistências que distribuem melhor o cat:r Certificado pelo INMETRO
Manual de instruções Garantia 12 meses.

I aa I rocÃo rr.rousrnnl o aocns 4OX4O EM INOX 1

Especifrcação : - Fogáo lndustrial 6 Bocas Com Chapa, Alta Pressão lnox. t..onfeccionado em chapa aço
inox 430. Grelhas em ferro Íundído, com dimensáo 40x40 cm e pintura eretrostática á pó cinza claro.
Queimadores em ferro fundido, pintura eletrostática metade simples e meti. te duplo (Espalhadores com
chama dupla de 170mm e chama simples Ce 130mm de diâmetro). Reg tro tipo Apis Chapa. Forno
cam estrutura em chapa de aço inox 430. lsolamenta térmico com ;. de vidro. tampa de lnox.
Acompanha uma üade .Fogão preparado para Gás GLP. Dlmensôes 1o Fogâo: (Alt.xLary.xProí.)
800x1980x120mm.

UNIDADE

95,000 UNIDADE

43

45.000 UNIDADE

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS45 50.000 UNIDADE

Jsol«s 4:.:c1. "Êârr: litxr iC.: ')$'"'cJOiii. ei ridtt?>ilr. . c rrú* dr: SÊllli0À Ic,z isi.-l..
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EtdiiilâilO Prefeitura de Eldorado tto Carajás
do Caralás SECRETÂRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÀÇAO - SEMAD

Especifrcaçáo : fogão a gás, industrial, 4 bocas, estrutura em aço inoxidável, queimadores duplos em
ferro Fundido, controte individual das chamas. grclhas em ferro fundiôe. dimensões 40 x 10 cm,
Desmontável, mesa com perfil de 10 cm, sem Íorno. - cota pincipal.

AGITADOR VORTEX

Especificação : AGITADOR TIPO VORTEX DESTINADO A DIFERENTES MÁrERlÁ/S E INDICADO
PARA LABORATORTO DE MODO GERAL, TDEAL PARA HOMOGET\E|Z+çÃO Oe SOrUçÕrS
ATRAVES DE MOVIMENTAçÕTS ONAITE,,S DE ALTA VELACDADE, CAPACIDADE PARA TUBOS
DE ATÉ 3OMM DE DIAMETRO, PEQ{-/ENOS FRASCOS REAGENTES ;- BÁLÕES VOLUMETRICOS
MONTADO EM CAIXA DE AÇO CARBONO E ALUMINIO. MEDIDAS: 14,5CM DE LARGURA, 13ctvl DE
ALTURA E 16CM DE PROFUNDIDADE MOTOR &#8805;3.800 RPM CAM VELOCIDADE
AJUSTAVEL, MODO CONSTANTE OU "PULSE", DOIS MODOS DE TRABALHQ: TOQUE./ OU
CONTINUO; CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROESTATICA, 'IELOCIDADE AJUSTAVEL;
BASE EM AÇO PARA MAIOR ESTABIUDADE: PLATAFORMAS INTERCAMBIAVEIS: MOVIMENTO
ORBITAL; CONTROLE ANALOGICO COM AJUSTE DE VELOCIDADE: ALIMENTAÇÃO ELETRICA
110n20 V(BIVOLT); O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHÁL)OS COM MANUAIS DE
OPERAÇÃO E SERY/ÇO EM LINGUA PORTUGUESA- REG/STRO ÁNVI.CA. NÃO APLICAVÉL; PESO
3KG: POTENCIA 30W. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

46 3,000 UNIDADE

5,000 UNIDADEALICATE DE ORDENI-{A DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE/DERIVÁDOS

Especificação : MATERIAL EM AçO INOXIDAVEL FORJADO. TIPO EFDIENTE EM REMOÇÁA DE
LONGA DURAÇAO, COMPONENTES COM ROLDA,VÁ SEM PVÇ ATOXICI)

5 000 IJNIDADE

Especificação : ressuscitadores reutilizaoÁ veis adualt cod. lm-na- 15

I aua, noulro I s.ooo i ururoaoe I

Especificação : : reanimador de silicone adulto autoclaval/o vel com ma1ó scara e reseruatoTo rio de
oxigeh nio. apresentar numero de registro na anvisa.

I nn,rsu lr',/rarr!
Especificação : : reanimador de silicone infantil autoclavaoÁ vel com matl; scarc e reseruatoTo rio de
oxígeh nio. . apresentar numero de registro na anvisa.

5,000 UNIDADE

A|\4BU NEONATAL

EspecllÍcaçã1 : . reanlmador de silicone neonatal autoclavaTo vel com maYo scara e reseruato%o io de
oxigeh nio. apresentar numero de registro na anvisa.

I nnnaÁnro vrrRrNE 2 PoRTAS

51 000 UNIDADE

1 UNIDA

53

Especifrcação : com fechadura cilindrica portas, laterais e 4 prateleiras em .tidro transperente de 4 mm.
estrutura em chapa de no minimo 1,5 mm, fundo e teto em chapa de na mintmo 0.'/5mm, totalrnente
pintado e peYo s em tubo com medidas aproxlmadas de 30x30x1,20 mm lom ponteiras de borracha -
dimansa< o aprcximada do arma96 io: O,A5xO,4Ox1,45 m - dímensa< o totàl aproxímada: O"65xO,4Ox1.65
m (lxpxa) na cor branca.

AR A COM 3 PRATELEIRAS

Especificação : pofta com- fechadura cilio/ondrica, com chave fundo e teto :tm chapa de aço esmaltado.
poftas laterais de vidro cristal de no minimo 3mm, com 03 prateleiras de /idro rantesia de no mÍnimo
4mm. dimenso< es aproximadas: 0.50 m comp. x 0 4A m prof. x 1.50 m de attura.

10,000 UNIDADE

I nsnrnaoon crRúRGrco poRÁTtL 6,000 mr^rE I

l5ü/,J! 4l.Iúr. "í)<:r<t 
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do CaraJás

Prefeitura de Eldorado uo Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINII:TRAÇAO - SEMAD

Especificação : . aspirador ciruo/o rgico portao/o til (51). montado soôre pedesfai com quatro rodi%zios de 3
polegadas, comfreio alça de empunhadura para locomoça< o do aparelho caixa de proteça< a do matar
em materiel pla% stico reslstente operaçe< o de uso em modos contio/onuc ou intermitente. pedal com
prcteça< o contra a entrada de lio/oquidos funcionamento intemo sem supetfi%cies de fricça< o, lsenÍo
de oo/o leo rui96do mao/o ximo de 60 dba micro-fíltro na sai%oda de ar, filtro hidrofo% bico bota< o de
ajuste de vaoÁ cuo em aço inox vacuoh metro ajuste de vaV" cuo de 0 a i1 pol.hg painel de controles
microprocessados com ledss indicaça< o visual de equipamento energizado indicaça< o do modo de
opêreçe< o dêve permitir ao operedor e selêça< o do modo de opercça< o 4 disponibilizar a informaça<
a de espera para uso suporte para cah nulas dor.s frascos coletores com crpacidade 2.500 ml cada um
ou um Aasco de 5.000m1, em pla%o stico de alta resisteh ncia a impactos, autoclavaTo vel, com
graduaça< o em alto-relevo tampa do frasco silicona. conexa< o tipo "engate ra% pido" para facilitar a
remoça< o do frasco coletor alarme audiovisual de frasco cheio com desligamento automaTo tico do
motor tecla para silenciar alarme indicaça< o visual de som lnlbiclo do alanne sisÍerna de segurança que
na< o permite o rearme enquanto o Írasco estiver cheio slstema rcdundante de segurança junto ax
tampa do frasco que interrompe o fluxo de aspiraÇa< o em caso de frasco cheio certificado de acordo
com as normas nbr iec 60601-1(segurança eleo/o tica) e nbr iec 60601-1-2 lcompatibilidade
eletromagneo/" tica). alimentaça< o ele"Á trica: 127v ou 220v 6A hz), cí\':forme local de instalaça< o
registrc na anvisa. ceftificado de bpí/anvisa do fabicante. garantia minímd íle 01 ano contrc defeitos de
fabricaça< o-

2,000 UNIDADE55

Especificação : equipamento produzido dentro dos mais i%ogidos padro< vsdequalidade,comsistemade
ra§reabilidade que cumpre a norma nbr iso 13485. todos os vasos de .rressa< o possuem registro
çonformd portaia inmotro n' 255 de 29/052014. fa% cil manuseio. design modemo. digital com display
de lcd. bívolt automack tico - 127f220v que permÍte ser utÍltzado em redes ele% tricas com vaiaço< es
entre 95 ateTo 254v. 6 progrumas: Ínstrumental embalado / instrumental (esembalado / playo sticos e

algoda<o/kitciruTorgicoetecidos/li%quidos/secagemextra-desaer,'?a<oedespressurizaça<o
automaVo tica. capacidade 21 litros.teclado de controle. tampa e çah mat,r em aço inox que facilita a
limpeza. cah mara com 2 bandejas em alumiolonio anodizado- secage', ultra eficiente com pofta
fechada. conta com 27 sistemas de segurança enfre os quais chave e trc'la da pofta, sistema eleiroh
nico de cruzamento de dados e sisÍer,?a elelroh nico decontrole de poteh n..a.

VE HORIZONTAL DE MESA TE 2í LITR

Especificação : autoclave para estailizaça< o a vapor ds pressa< o de 21 litros, digital com drsplay de
lcd, bivolt automaTo tico, 5 programas de esteilizaça< o, desaeraça< o e cl?spressu,zaça< o automaYo

tica, teclado de contrale na cor azul, tampa e cah marc em aço inox, c?'t mara com 3 bandeias em
alumiYonio anodizado, secagem com porte fechado, com 27 slsterras de segurança. chave e trcva da
pofta, sistema eletroh nico de controle de poteh ncia. poteh ncia: 1.600 wôts voltagem: bívolt automa%i"
tica frequeh ncia: 50/6A hz. dimenso< es: autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 co'n ceh mara 25x43 cm (dxp)
poteh ncia: 1.600 wats voltagem: bivolt automa%o tica frequeh ncia: 50/6í' hz dimenso< es: autoclave
38.2 x 36,5 x 60,4 com cah mara 25x43 cm (dxp) peso li%oguido. 23,6 kg p+, ,o bruto: 25,7 kg.

INFANTIL DIGITAL

Fa?^^ific"lãÔ'Capactdadea!?"(?:t.?:. ': ,r-,. . : , .:r-_._,o
pe% s regulalo veis em borracha sinteyo tica concha anatolt mtca. cc; struiê.,ôda especialmente em
polipropileno injetado na cor extrabranco, antigermes, totalmente higien;raro vel e atoTo xica chave
seletora de tensa< o 11AD20 v display com 06 dio/ogitos funça< o da teci't tara no painel frontal peso
li%quido aproxímado de 5,845 Rg. garantia mi"/oníma de A1 ano corr:/ r dereÍfos cle fabficaça< 0

apresentat regi§ro no ínmetro.

0,000 NIDADE

56
2,000 UNIDADE

57

'o UNIDADE§8
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Prefeitura de Eldorado r.o Carajás
SEGRETARIA MUNIGIPAL DE ADMINiÍ,TRAÇ40 - SEMAD

Especificação : com indicador digital de alta tecnologia, plataformas de pesagem mo1á veis, com
rodiV"zios e alças para facilitar a movimentaçe< o. capacidade para ate96 500 kg. sistema receptor de
catga com quatrc ceoÁ lulas de carga (duas em cada moo/o clulo). corretor de temperutura via software.
capacidade de sobre carga de 150% do valor nomtnal de sua capacidade.:,em danificar o equipamento.
fabicado em aço carbono ou aço inoxidaTo vel, sapatas de apoio err 5offacha, o rodPlozios para
transporte possuem alça para malor<romodldade. a balança cleve permitir pesarpessoas em leitos oom
facilidade e precisa< o, bastando posicionar as plataformas de pesagemsoó as rodas da maca. onde
e% realizado o ajuste de tara e posteriormente pode-se determinar o peso do paciente e suas yal.raço<

es. esfe e%o um produto leve e de fabricaça< o nacional, ideal para ser utilizado em hosprfars,
ambulato% rios, tarma% cias, consulto% rios. necrote9a nos. erc. pnnopar:, aenefPôctos que devem ser
oferecidos: facilidade de instalaça< o e operaça< o comoddade para transporte e locomoça< o possuÍ
rodi%ozios e alça para transpotte simplicidade, robustez e baixo custo de fianutença< o baÍxo consumo
de energia assisfeft ncia te96 cnica em todo o brasil. este produto de ye ser r,esen volvido sob um igoroso
crite% io de precisa< o, em conformidade com a porÍaia 236/94 do i, metro e ser projetado para
garantir desempenho de trabalhos pesados. com absoluta segurança e corfiabilidade. podendo atender
a úodas as demandas e necessidades, possui ainda diversas funço< es automao/o Írbas, as quaís
agilizam os pÍocêssos produtivos, tomando as Íarefas clo dia a diii mais eÍiciente e precisa.
especificaço< es gerarb - c/asse de exatida< o; c/asse iii, conforme portaia 236/94 do inmetro. divisa< o
mi96nima: 1009- capacidade: 500k9 outras capacidades podem ser labicacas, soá consulta. display típo
led 6 dio/ogitos, 7 segmentos + ponto decimal dimenso< es do di%gito 14.2rnm x 9,8mm com funça< o de
reduça< o do brilho do display apenas para os modelos com displey ,. led. ttpo lcd 6 dí%gitas, 7
segrnenfos + ponto decimal. dimenso< es do di%ogito 15,0mm x 7,0mm. teclado: membtana com 5 teclas
de fa%o cil digitaça< o, reslsteh ncia mecah nica > 1.000.000 toques por tecla. acabamento/estrutura:
estrutura fabicada em aço cafuono ou em aço inoxidao/o vel* 304, possuln,Jo ainda rodiTozios e alça de
transporte para o produto. grau de prateça< o ip50 ou ip65" (nbr6146). al,nentaça< o: universal (90 -
240vca, 50/60h2) ou I - 30vdc'- consumo: 1w condiço< es de uso normai 7w condiça< es de uso com
carregamento da bateria. cabo de força: conforme nbr14136, com dois pinos para indicadores com
gabinêtos em pla?6 stíco (abs) e com treh s pinos para indicadores aom g.,binete om aço inoxidaori vel.
autonomia em bateia: 50 horas em uso contio/onuo. condiço< es ambiêntài.,: temperatura de operaça.- o
-10" - 50" c humidade relativa do ar 10%ô - 95%;" sem condensaçe< : indicaço< esr pêso. zêro.
li%quido, fixo e bateia. dimenso< es: a 60 x I 1 1 80 x p 230. a =

COLCHÃO SOLTEIRO

Especificação : SOLTEIRO DÍmensões aproximadas: 88 cm x 188cm Det sidade 33 Espessura 15 cm
Tratamento no tecido anüécaro Certificado pelo INMETRO Manual de inslnt $es Garantia 12 meses.

59 '10,000 UNIDADE

60 | ouaonn-noueRs 6,000 |

Especificação : Guarda-roupas de casad medidas 2,70x2,35x55 (2.45 corn pé) 6 poftas de abir com
puxador de alumlnio material MDP com MD;- tôu%/.

61 2,000 UNIDADE

EspocillÇação : com capacidade de roupa seca e/ou molhada mÍnima dê 15 kg. com os cílso/Íunções
básicas de: lavar, enxaguar e centifugar material do cesto: inox com pés nnleladores, filtro para fiapos e
alças laterais paínel eletrinico d/'spensers indíviduais para, no m[nimo: amaciante e saôáo tampo em
vidro temperado com visor transparente e trava de segurança nlveis de ,lgua: mlnimo de 04 (quatro)
nÍveis volagem: 110v / 127v eficiência energética: selo procel a dimensões tprox.: 106,8 x 66,5 x 73 (a x
I x p). peso aprcx.: 44,9 kg. cor branca. com garantia m[nima de 12 (dose) r''eses

CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENCIONAL 3 '1400.00062 UNIDADE

JÍiürf,1t 4.t.ip. "Êoro quc lô{.ÕS yCj.tnt. ç 
".;9,,5;1;;. 
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do Carajás
Prefeitura de Eldorado tlo Carajás

SECRETARIA ÍVIUNICIPAL DE ADMINISTRACÁO - SEMAD

Especifrcaçáo : Altura do aluno: de 1,19m a 1,12m: Coniunto do aluno catrposto de I (uma) mesa e 1

(uma) cedêifa, ceftifrcâdo pelo INMETRO. e em conÍormldade com a nonna ABNT NBR 14006:2A08 -
Móveis Escolâtos - Cadêircs e mosas pêra conjunto aluno lndividual. Mosa individual com tampa em
pláÉtico inhtado com aplicâçáo de laminado mêlêmliico na face supenar, dotado de trcvessê estrutura]
inietada om pláôtico técnlco, mo1tado sobre estrutura lubulaÍ de aço, çont ndo pofta-Íivros em plásÍico
injetado. CadeiÍa individual efipílhável com asserto e encasta em poligropileno injetado, fiontadas
sobrc e*rutun tubular de aço. Dimensões: Mesa Laryurc:605 nn (+2) Ptofundidade: 465 mn (+2)
AltuÂ do tempo: 22 mm Altutâ do tempo eo chão- 614 mm (+/-10) Cêdeií. Altura do chãD ao assenlo:
380 mn (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mn (t-) \ 350 mn (P)

1200 000 UT] IDÁD E

Específicação: Alturc do aluno: de 1,33m a 1,59m: Conjunto do aluno cotlposto de 1 (uma) nesa e 1

(uma) cadeia, ceáíficado pela INMETRO e em conÍormidade com a notma ABNT NBR 140A6:2A08 -
Móyers esco/ares - Cêcleiês e mesas pata con)unto aluno individual Mesa individual com tampa em
plástico ínjetado com aplicação de laminado melamÍnico na Íace superiar, dotado de trcvessa estrutural
injeíada em plástico fécnico, monÍado sobrê esttututd lubular de aço conÍendo poftalvrcs etn plástiao
injêteda. Cedeirc indivíduel empilhável com assênto ê encoslo êm pollropileno inletedo, montados
sobrc e§rutura tubulú de aço Dimersóes Mese LeÍgure: 605 nm (+2) Ptofundjdade: 465 nm (+2)
Alluta do tampo:22 mn Altura do tanpo ao chão:644 mm (+/-1O) Cadeiia Altutê do chão ao assento:
380 nm (+/- 10) Encosto: 396 rnm (L) x 198 nn (A) Assento: 4OO nn (L) \ 350 mn (P).

EspêcÍfrcaçáo : AltuÊ do aluno: 1,4ôm a 1,76m: coniunto do aluno compos@ de 1(urna) mesa e 1 (uma)
cadeíÍa. ceftifrcado pelo INMETRO, e em confomídade com a nofina BNi NBR 14006:2008 ? Móv6is
escolêrcs ? Cadeias e mesas parc conjunto aluno individual. Mesê individuel com tampo em plástico
uetado c?m apÍicação de lanlnado melan{nica na face supefior, doíado de íraye§§a €§Írutural injetada
em plást@o técnico, montado sobre esltufura tubular de êço, contendo poiaJivros em plástrco injetado.
Cadeirc individual empilhável coh âssef,fo ê êrcosÍo em polipropileno injetado montados sobrc
estruturc tuhulêt da eço. Dimensõês: MESA: Lârguft: 605MM (+2) Profundtdade: 465 mm (+2) Altura do
tempo: 22 mm elture clo tempo êo chão 710 mm (+/-10) CadeÍa altura do chãa ao assenta: 13O mm
(+/-10) encosto: 396 mm (L) x 198 mm (a) assanto : 4OO mm (L) x 39O mm (,)

Especificação: Alturc do aluno: de 1,59m a 1,88n: Conjunto do aluno composÍo do 1 (uma) mesa o 1
(ufie) cedeira, cerlifrcaalo pelo INMETRO. e em conformiclade com a noÍna ASNI 

^,/8R 
14006:2008 ?

Móvels êscolarês ? Cadeiras e mesas para conjunlo aluno individual. Mrsa lndivídual com tampa em
plástico injetado cam apliceçâo de lamtnado tnelaniínico na face suryio| clotado do tÍavessa estrutural
injetade om plásltco técnico, montado sobre estrutura tubular de aço contendo poâa livros em plástico
injetecla. Cecleirc indivídual ehpílhável con asserfo e encoslo em polipropíleno injetado. montedos
sobrc esltutura tubulat de aço Dimensões: MESA Largura: 605 nn (+2) Proíuncldada 465 mm (+2)
Altun do tam@: 22 mm AltuÍa do tamry ao cháo: 760 fim (+/-10)- Cadeira. Altura do cháo ao asserfo.
460 hn (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 nn (A) Assento: 400 mn (L) x 430 nm (P).

5.í DA GARANTIA

Os bens permânentes deverão possuir garantia mínima de'12 meses, sendo que, durante este

peÍíodo, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no prazo de 10 dias de sua

notificâçáo sem ônus adicional para a Contratantê. O prazo garantia começaÍá sêrá conlado a parttr

do Recebimento Definitivo do produto

Ia,tids 4r.23 'parc q e :c.;,., rqrr! c s.íb,Í)n . r-- ô1i, Co SÊ]Vào,O iez sla.
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Eldiíi{iilO Prefeitura de Eldorado rto Carajás
do CaTaJá§ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN|IiTRAÇAO - SEMAD
OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

5.2.'l A CONTRATADA obriga-se a:

5.2.2 Entregar os produtos montados de acordo com os padróes de qualidade e normas vigentes, e

cumprir as especificaçóes e condições estabelecidas no Edital.

5.2.3 Náo transferir a terceiro, por qualquer forma a ata de registro de preços sem o prévio

consentimento por escrito da contratante.

5.2.4 Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer produto caso não atendam o padrão dê

qualidade exigido ou apresentem defeito de fabricaÉo.

5.2.5 Responsabilizar pelos custos de entrega e montagem cf,s produtos.

5.2.6 O licitante vêncêdor se responsabilizará pela qualidade, quantidade e seguÍanÇa dos produtos

ofertados, não podendo apresentar defrciências técnicas, corforme as exigências deste Termo e da

licitaçâo, reservando à PrefeituÍa do direito de recus:i-lo caso não satisfaça aos padrões

especificados.

5.2.7 A licitante vênc€dora deverá apresentar, como forma de comprovaçáo da garântia, Certificado

de Garantia do Fabncante, ou documento similar, na entrega do produto.

5.2.8 O Licitante vencedor deverá providenciar a entrega dos bens permanentes em embalagens

apropriadas para que estes não sejem denificados quando dcr transporte e descarga no local.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 CONTRATANTE obriqa-se a:

6.1.1 Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelÉrcidas;

6.1.2 Proporcionar todas as facilidades visando à boa execuçâo do objeto do contrato, 6.1.3 Manter

prêposto, Íormalmente designado por cada secretaria, para f r.icelizar o Contrato.

7. DO PAGAMENTO

7.í O pagamento dos serviços será efetuado por execuÉo mensal, será efetuado em até 30 trinta

dias após a entrega da nota fiscal devidamenle atestada pelo setor competente, mediante controle

emitido pelo fornecedor,

S. FISCALIZAçÃO

8.1 A fiscaÍização das especificações dos materiais e da execução dos serviços será exercida por

representante legal da CONTRATANTE, neste ato dênominado FISCAL DE CONTRATO,

devidamente designado pela Frefeitura Municipal de Eldorá'do e FUNDOS MUNICIPAIS, conforme

Art. 67 da Lei no 8.666/93, cabendo aos usuários à ratificagã( da qualidade dos serviços prestados.
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Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçAO - SEMAD

do Carajás-PA27 de setembro 2A22

Fabio dos Leal
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACÃO

Severiano pa io Nascimento Macedo
MUNICIPAL DE EDUcAÇÃO

,'^/, 2'Joí0oAa-,t4 )-
Paulo Franklin Lima Oliveira das Chagas

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Fra Rocha Santos
SECRETARIA MUNICI DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aires
SECRET PAL DE SAUDE
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