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TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO   

Processo Licitatório nº 193,195,146,201,203/2018 

Modalidade: Pregão Eletrônico  nº 003/2018 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do Pregão 

Presencial Nº 003/2018, cujo OBJETO é aquisição de material permanente para atender as 

necessidades das seguintes Secretarias: Sec. de Educação, Cultura e Desporto, Sec. Ação Social, 

Habitação e Cidadania e Turismo, Indústria e Comércio.  

A Pregoeira, nomeada através da Portaria 4.610 de 06 de SETEMBRO de 2017, vem por 

meio deste, mediante análise das cláusulas do presente edital RETIFICA-LO, bem como o 

Termo de Referência nos itens 1,2 e 4, em face de modificações no termo de referencia 

extremamente necessárias, conforme relacionado no anexo I desta retificação: 

Salientando que devido às alterações no termo de referencia, o edital em questão 

necessita de nova publicação, portanto, a data de abertura das propostas será alterada para o 

dia 09/03/2018 permanecendo no mesmo horário. 

Segue no anexo I termo de referencia RETIFICADO. 

 

Catiuce da Silva Vieira 
Pregoeira 
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LOTE 

 

ITEM 

 

Características físicas do equipamento ou material Quant. Valor 

unitário de 

referência  

 

Secretária 

solicitante 

Marca 

 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total. 

1 1 Carteira Adulto: Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 

(parede 1,90mm), três travessas entre as pernas para fins de reforço. Pés com 

ponteiras plásticas 7/8 internas fixadas através de encaixe, do tipo bola. 

Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície 

com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó 

na cor preto, processo de cura em estufa a 220°C.  Peça em forma de “U” em 

tubo 7/8(parede 1,50mm para apoio ao gradil soldado às mesmas. Porta livros 

tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondos. Tampo(600x500mm) 

em compensado multilaminado de 18mm revestido com laminado melaminico 

de 0,8mm texturizado. Bordas com acabamento em alumínio tipo “T” em 

formato boleado e liso (dimensões 19mm x 13mm) na parte que é encaixado 

na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4mm. A 

largura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das ranhuras de 

3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12°. Fixação do tampo na 

estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Altura total: 760mm. 

Apresentar junto à proposta de preços em nome do fabricante: o Certificado 

de Conformidade do  INMETRO para o modelo especificado no edital de 

acordo com a Portaria 105/2012 do Inmetro, acompanhado por 

Laudo/Relatório com a imagem do produto emitido por Organismo Certificador 

35 282,70 SEC EDUC. 

CULTURA E 

DESPORTO 
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de Produto(OCP) que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado 

e atende  as especificações do Edital;  o  Certificado de Conformidade do 

Sistema da Gestão da Qualidade  da ABNT INMETRO; Relatório de ensaio 

sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 

(material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa 

salina, no mínimo 1000 horas, que contenha união soldada) avaliada conforme  

NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau 

de enferrujamento Ri 0  juntamente com a comprovação de que o laboratório é 

credenciado neste escopo; o relatório de ensaio da determinação do teor de 

chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com 

resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de 

chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório 

acreditado pelo Inmetro. 

2 1 Cadeira Adulto: Estrutura em tubo de aço 7/8, chapa #16 (parede 1,50mm), 

dotada de um reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm) soldados na 

parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 

3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. 

Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa 

a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras 

em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de 

encaixe do tipo “bola”. Assento(405x420mm) e encosto(400x200mm) em 

compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico 

texturizado, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no 

assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm e altura do 

encosto ao chão 850mm. Apresentar junto à proposta de preços em nome do 

35 187,45 SEC EDUC. 

CULTURA E 

DESPORTO 
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fabricante: o Certificado de Conformidade do  INMETRO para o modelo 

especificado no edital de acordo com a Portaria 105/2012 do Inmetro, 

acompanhado por Laudo/Relatório com a imagem do produto emitido por 

Organismo Certificador de Produto(OCP) que comprove que o móvel é 

correspondente ao Certificado e atende  as especificações do Edital;  o  

Certificado de Conformidade do Sistema da Gestão da Qualidade  da ABNT 

INMETRO; Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por 

exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 

de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 (material metálico revestido e não 

revestido – corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 1000 horas, que 

contenha união soldada) avaliada conforme  NBR 5841/2015 e NBR ISO 

4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0  

juntamente com a comprovação de que o laboratório é credenciado neste 

escopo; o relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura 

epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com resultado menor que 

0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de chumbo, em atendimento 

a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro.   

 

4 1 Cadeira: Estrutura em tubo de aço SAE 1006/1020, 7/8, chapa #16 (parede 

1,50mm), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm) 

soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as 

pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas 

as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e 

desengraxante. Pintura em epóxi-pó na cor preto, processo de cura em estufa 

a 220°C. Fechamento dos topos dos tubos (inclusive os pés) com ponteiras 

em polipropileno injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de 

encaixe do tipo “bola”. Assento(340x310mm) e encosto(340x160mm) em 

48 144,60 SEC EDUC. 

CULTURA E 

DESPORTO 
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compensado 10mm anatômico revestido com laminado melamínico  fixados a 

estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no 

encosto). Altura do assento ao chão 350mm e altura do encosto ao chão 

680mm. Apresentar junto à proposta de preços em nome do fabricante: o 

Certificado de Conformidade do  INMETRO para o modelo especificado no 

edital de acordo com a Portaria 105/2012 do Inmetro, acompanhado por 

Laudo/Relatório com a imagem do produto emitido por Organismo Certificador 

de Produto(OCP) que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado 

e atende  as especificações do Edital;  o  Certificado de Conformidade do 

Sistema da Gestão da Qualidade  da ABNT INMETRO; Relatório de ensaio 

sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 

(material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa 

salina, no mínimo 1000 horas, que contenha união soldada) avaliada conforme  

NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau 

de enferrujamento Ri 0  juntamente com a comprovação de que o laboratório é 

credenciado neste escopo; o relatório de ensaio da determinação do teor de 

chumbo na pintura epóxi-pó da estrutura metálica do mobiliário escolar, com 

resultado menor que 0,06 % (seis centésimos por cento) da presença de 

chumbo, em atendimento a Lei Federal nº 11.762/08, emitido por laboratório 

acreditado pelo Inmetro. 

 


