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Queimadas

Atas
Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Queimadas
CNPJ: 14.218.952/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2019

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 032/2019, celebrada em 19/09/2019
com o termino previsto para 12(doze) meses, entre o Município de QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA e a
Empresa HM MOVEIS LTDA, cujos preços estão a seguir registrados por Lote, em face da realização do
Pregão Presencial nº 038/2019.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS (CADEIRAS, CARTEIRAS, LOUSAS,
CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO EM SUAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-BAHIA.

Item
01

Descrição

Und

CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO

Und

Qtd
400

Valor unitário
322,00

Valor total
128.800,00

Cadeira
Escolar
com
prancheta
universitária para destro em resina
termoplástica ABS, capaz de comportar a
totalidade de uma folha de papel A4 na
horizontal / vertical sendo acoplada à
cadeira e dotada de porta lápis. Prancheta
medindo
aproximadamente:
56cmx33,5cm,
altura
aproximada
assento/chão 450mm. Cadeira assento,
encosto e prancheta em resina plástica
virgem, pelo processo de injeção
termoplástico, marca do fabricante
injetada em alto relevo na resina
termoplástica.
Assento
medindo
aproximadamente 400mmx410mm, altura
aproximada
assento/chão
450mm.
Encosto com curvatura anatômica
medindo
aproximadamente
410mmx245mm, espessura mínima 5mm.
Cesto
confeccionado
em
resina
termoplástica
de
alto
impacto,
polipropileno, fechado nas partes laterais
e traseira, medindo aproximadamente
31,00cm
largura
e 30,00cm
de
profundidade com tubo de reforço 7/8” na
parte inferior. Estrutura metálica fabricada
em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Base da
prancheta formada por tubo medindo
aproximadamente 25mmx25mm medindo
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no mínimo 1,5mm de espessura,
posicionado sob a prancheta. Estrutura
formada por tubos metalon medindo
aproximadamente
50mmx20mm
e
espessura mínima de 1,5mm que fazem a
interligação da base do assento aos pés.
Base do assento e interligação ao encosto
em
tubo
de
aproximadamente
25mmx25mm medindo no mínimo1,5mm
de espessura, com curvatura ergonômica
para acomodação. Uma barra horizontal
de
reforço
em
tubo
medindo
aproximadamente 30mmx20mm com
espessura mínima de 1,5mm fixada na
colunas que liga a base do assento aos
pés. Base dos pés em tubos metalon
medindo aproximadamente 50mmx30mm
com espessura de no mínimo 1,5mm
soldado com a dimensão maior na vertical.
Sapatas antiderrapantes envolvendo de
forma parcial os tubos que compõem os
pés, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra
ferrugem, injetadas em polipropileno
virgem, na mesma cor do tampo. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de
aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura, interligados por
solda MIG e pintados através do sistema
epóxi pó. Cor da estrutura: Branca. Cor do
material termoplástico AZUL. Deverá
apresentar junto a proposta de preço
laudo técnico expedido por certificadora
ou laboratório acreditado ou credenciado
ao INMETRO. Laudo para comprovar a
pintura epóxi pó (tubos e chapas)
utilizadas na fabricação do produto no
mínimo 240
horas em conformidade com a ABNT
NBR 8094:1983 e ABNT NBR 8095:2015, e
avaliada conforme ABNT NBR 5841:2015
e ABNT NBR ISO 4628-3:2015 com grau
de
enferrujamento F0 e Empolamento D0.
Para comprovar a qualidade do
assento/encosto solicitado determinação
da Resistência à Flexão em Plástico ASTM
D 790 em laboratório creditado ao
INMETRO. Para comprovar a qualidade do
material (ABS) solicitado determinação da
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densidade ASTM D792 em laboratório
creditado ao INMETRO. Para comprovar a
qualidade do assento/encosto e prancheta
lateral universitária deverá apresentar o
laudo referente a resistência no mínimo
71 (J/m) ao Impacto IZOD segundo
método ASTM D 256-10. Identificação do
polímero polipropileno (PP) através do
método de Identificação do Polímero Base
por Espectrofotometria de Infravermelho
(FTIR – PRI 638/55). Estes laudos deverão
estar em original ou cópias autenticadas
pelo fabricante
da marca cotada .

02

CONJUNTO TRAPÉZIO em resina plástica
(de alto impacto) composto por 06 mesas,
06 cadeiras e 01 mesa central para
crianças de 02 a 03 anos. Mesa em
formato trapézio, possibilitando a
formação de círculos com 06 (seis) mesas;
tampo da mesa confeccionado em resina
termoplástica
ABS
medindo
aproximadamente 660mm x 240mm x
440mm. Estrutura da mesa formada por
colunas laterais em tubo de aço industrial
medindo aproximadamente 20mmx50mm
unindo a estrutura da base do tampo aos
pés com espessura de aproximadamente
1,2mm.
Sapatas
antiderrapantes
envolvendo de forma parcial a
extremidade dos tubos que compõem os
pés, desempenhando a função de
proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, fabricadas em polipropileno
virgem, na mesma cor do tampo e presa à
estrutura. Cadeira com assento e o
encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção
termoplástico.
Assento
curvatura
anatômica medindo aproximadamente
300mm x 300mm, sem abas laterais e com
superfície brilhosa, fixado por meio de 4
rebites na estrutura. Encosto com
curvatura
anatômica
medindo
aproximadamente 300mmx 160mm,
espessura mínima 4mm, fixado por meio
de 4 rebites na estrutura. Cadeira quatro
pés formado por tubos medindo
aproximadamente
20mmx20mm
e

Cj

45

2.100,00

94.500,00
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espessura de aproximadamente 1,2mm
unindo a base do assento aos pés. Base do
assento e interligação ao encosto formada
por tubos medindo aproximadamente
20mmx20mm com curvatura ergonômica
para acomodação. Duas barras na
horizontal de reforço do assento medindo
no mínimo 3⁄4” com espessura de
aproximadamente 1,2mm. Toda a
estrutura metálica é fabricada em tubo de
aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura, interligados por
solda MIG e pintados através do sistema
epóxi pó. Altura aproximada do assento
da cadeira ao chão 30,0cm. Mesa central
sextavada, injetado em polipropileno.
Tampa injetada em resina plástica, cada
lado medindo aproximadamente 210mm,
com cavidades permitindo a divisão dos
materiais. Estrutura composta por tubos
de aço industrial 7/8. Toda a estrutura
metálica é fabricada em tubo de aço
industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura, interligados por
solda MIG e pintados através do sistema
epóxi pó. Altura do tampo da mesa ao
chão de aproximadamente 50,0cm.
Deverá apresentar junto a proposta de
preço laudo técnico expedido por
certificadora ou laboratório acreditado ou
credenciado ao INMETRO de corrosão por
exposição a nevoa salina de no mínimo
1.300 horas conforme NBR 8094, e de
corrosão por atmosfera úmida saturada
de no mínimo
1.300 horas conforme norma NBR 8095.
Laudo técnico de determinação de
espessura de camada segundo método
ABNT NBR 10443 ambos expedidos por
laboratório creditado ao INMETRO. Laudo
técnico de determicação de aderência
segundo método ABNT NBR 11003 ambos
expedidos por laboratório creditado ao
INMETRO. Identificação do polímero
polipropileno (PP) através do método de
Identificação do Polímero Base por
Espectrofotometria de Infravermelho
(FTIR – PRI 638/55).
Estes laudos deverão estar em nome da
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MARCA COTADA
03

Und
CONJUNTO DO PROFESSOR Mesa
confeccionada
em
compensado
multilaminada com no mínimo 18 mm de
espessura, medindo aproximadamente
1100mmx600mmx750mm,
cantos
ar
a estrutura da mesa, 02 colunas verticais
laterais unindo o tampo aos pés em tubos
metalon com aproximadamente 50 mm x
30 mm com espessura mínima de 1,2mm.
Base dos pés em tubos metalon medindo
aproximadamente 50 mm x 30 mm com
espessura mínima de 1,2mm com a maior
dimensão na vertical tamanho no máximo
800,0mm.
Sapatas
antiderrapantes
envolvendo parcialmente as extremidades
dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da
pintura, aumentando a durabilidade,
acompanham o formato reto dos pés
fabricado em polipropileno virgem,
podendo ser injetadas na mesma cor do
tampo e presa à estrutura por encaixe
sem parafusos ou rebites. Cadeira com
assento e o encosto em resina plástica
virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico. Assento medindo
aproximadamente
400mmx410mm
afixado a estrutura por 04 parafusos não
ficando ressalto nas peças. Encosto com
curvatura
anatômica
medindo
aproximadamente
410mmx245mm,
espessura mínima 4 mm com frisos para
ventilação, afixada por 04 parafusos não
ficando ressalto nas peças. Base do
assento e interligação ao encosto em tubo
de
aproximadamente
20mmx20mm
medindo no mínimo 1,2mm de espessura,
com
curvatura
ergonômica
para
acomodação. Deverá apresentar junto
com os documentos de proposta os
seguintes certificados: Laudo técnico
expedido por certificadora ou laboratório
acreditado ou credenciado ao INMETRO
de corrosão por exposição a nevoa salina
de no mínimo 1.300 horas conforme NBR
8094, e laudo técnico de corrosão por
atmosfera úmida saturada de no mínimo
1.300 horas conforme norma NBR 8095.
Laudo técnico que comprove a qualidade

70

360,00

25.200,00
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da colagem da fita de bordo, quanto à
resistência de arranchamento mínima de
70N emitido por laboratório acreditado
pelo CGCRE- INMETRO de acordo com a
NBR 16.332:2014 – Móveis de madeira –
fita de bordo e suas aplicações –
requisitos e métodos de ensaio; Estes
laudos deverão estar em nome da marca
cotada. Comprovação da qualidade e
sustentabilidade do
tampo matéria
prima natural em
madeira, deverá apresentar o
CERTIFICADO FSC, de manejo de
matéria prima reflorestada, Certificado
de Qualidade que o produto atende as
especificações constantes nas Normas:
NBR 15316-2:2014, Juntamente
com a nota fiscal que comprove tal
fornecimento.
04

QUADRO
BRANCO
ADULTO
confeccionado em lousa quadriculado,
dimensões
aproximadamente
3,00x1,20mt com borda de alumínio, com
suporte para apagador e piloto. Fixado na
parede por parafusos tampinha 5,5mm x
6,5mm Philips, altura 90cm ao
chão.

Und

70

800,00

56.000,00

05

Conjunto Escolar FDE/FNDE CJA03
(amarelo) Altura do aluno: de 1,19m a
1,42m Mesa para crianças com altura
compreendida entre 1,19 e 1,42m,
composto de uma mesa e uma cadeira
Tampo em Resina MDF/MDP, com
espessura de 18 mm, revestido na face
superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8 mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA.
Topos, na cor amarela. Dimensões e
tolerâncias da mesa: • Largura: 600 mm; •
Profundidade: 450 mm; • Altura: 594
mm; • Espessura: 19,4 mm; • Tolerância:
até + 2 mm para largura e profundidade,
+/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para
altura. Características da mesa: •
Estrutura composta de: - Montantes
verticais
e
travessa
longitudinal
confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16

Und

150

300,00

45.000,00
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(1,5mm).
Travessa
superior
confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “c”, com secção circular,
diâmetro de 31,75mm ( 1 1/4) em chapa
16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo
de aço carbono laminado a frio, com
costura, secção circular, diâmetro de 38
mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
• Porta-livros
em
polipropileno
copolímero isento de cargas minerais,
composto preferencialmente de 50% de
matéria- prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, injetado na cor
cinza. • Fixação do tampo à estrutura
através de 06 porcas garra rosca métrica
m6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos
rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm),
comprimento 47 mm cabeça panela,
fenda phillips. • Fixação do porta-livros à
travessa longitudinal através de rebites de
“repuxo”,
diâmetro
de
4,0mm,
comprimento 10mm. • Fixação das
sapatas (frontal e posterior) aos pés
através de rebites de “repuxo”, diâmetro
de 4,8mm, comprimento 12 mm. •
Ponteiras e sapatas em copolímero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas à
estrutura através de encaixe. • Nas partes
metálicas deve ser aplicado tratamento
anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida epóxi /
poliéster,
eletrostática,
brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima
de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira
individual assento e encosto em
polipropileno injetado, montado sobre
estrutura tubular de aço Dimensões e
tolerâncias da cadeira:
• Largura do assento: 400 mm; •
Profundidade do assento: 310 mm; •
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; •
Largura do encosto: 396 mm; • Altura do
encosto: 198 mm; • Espessura do encosto:
9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do assento ao
chão: 350 mm; • mm; • Espessura do
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; • Altura do
assento ao chão: 350 mm; • Tolerância:
até + 2 mm para largura e profundidade,
+/- 1mm para espessura e +/- 10mm para
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altura do assento ao chão.
Características da cadeira: • Assento e
encosto em polipropileno copolímero
virgem isento de cargas minerais,
injetados na cor amarela. • Estrutura em
tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa
14 (1,9mm). • Fixação do assento e
encosto injetados à estrutura através de
rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm,
comprimento 12mm. • Ponteiras e
sapatas, em polipropileno copolímero
virgem, isento de cargas minerais,
injetadas na cor amarela, fixadas à
estrutura através de encaixe e pino
expansor. • Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento anti-ferruginoso. •
Pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida epóxi / poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima 40 micrometros,
na cor cinza. Deverá apresentar na
proposta de preço certificado emitido por
organismo
certificador de acordo com a NBR ABNT
14006/2008.
Valor total R$ 349.500,00 (trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais)

EMPRESA: HM MOVEIS LTDA
CNPJ: 15.182.082/0001-00
ENDEREÇO: RUA MANOEL DA COSTA FALÇÃO 2101, FEIRA DE SANTANA BAHIA-BAHIA

Queimadas, 19 de setembro de 2019.
______________________________________
MUNICÍPIO DE QUEIMADAS - ESTADO DA BAHIA
______________________________________
FORNECEDOR
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