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PREGÃO 029/2018-01 SRP 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO:  

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 

CARTEIRA ESCOLAR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme Anexo I - 

Termo de Referência 

 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 CARTEIRA ESCOLAR   800,000 UNIDADE  0,00 0,00 

 

Especificação : Composição da estrutura formada em aço SAE 
1010/1020 chapa 16 diâmetro. 19.05 mm com espessura de 
parede de 1,5 mm e chapa 18 com espessura de parede de 
1,20mm. Estrutura composta por duas colunas dobradas em 
forma de "U" formando 2 (dois) pares de pés fixo, em tubo 7/8, 
dispostos lado a lado e unidos entre si através de 4 (quatro) 
travessas em tubo de aço 7/8. Deverá ser fixada 2 (duas) colunas 
em tubo 7/8, chapa 16 no formato de "L" para acomodação dos 
assento e encosto. Base de sustentação da prancheta composta 
de 1(uma) coluna horizontal em tubo 3/4 chapa 16 em forma de 
"U" fixada na coluna direita da carteira. Fechamento dos pés por 
meio de 4 (Quatro) ponteiras plásticas 7/8 confeccionadas em 
material termoplástico injetado em polipropileno copolímero com 
no mínimo 3 cm de altura mínima, fixadas sobre pressão na parte 
externa. Acabamento da estrutura por fosfatização através de 
banhos químicos, decapante e desengrachante por meio de 
imersão e tratamento antiferruginoso. Pintura eletrostática em 
epóxi a pó polimerizada em estufa sem respingo de solda, com 
juntas esmerilhadas e cantos arredondados. Os componentes 
que formam a carteira deverão ser ligados entre si através de 
solda pelo processo MIG. Prancheta lateral confeccionada pelo 
processo injeção termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, 
acabamento liso e cantos arredondados, com peso mínimo 
de750gr. Dimensões mínimas de 28 cm frontal incluindo o porta 
caneta, integrado na parte frontal x 52 cm lateral direita, com o 
ante braço medido 7 cm de largura x 33 cm na parte central e 
espessura mínima de 3 mm montada a estrutura por meio de 
encaixe fixação pela lateral com 3 parafusos DRYWALLTPB 8/6 
ZB Porta livro aramado em vergalhão 4.2, curvado em forma de 
"U" com espaçamento de 9cm entre os vão ligados a estrutura 
através de solda pelo processo mig Assento fabricado pelo 
processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno 
copolímero, moldado anatomicamente, acabamento fosco e peso 
mínimo de 1,10 kg dotado de no mínimo 9 (nove) orifícios para 
ventilação, dimensões mínimas de 45cm de largura, 41cm de 
profundidade 5mm de espessura mínima com cantos 
arredondados, montados a estrutura por meio de encaixe dotada 
de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo de 
5mm de espessura para acomodação de parafusos JFX FER BIC 
bicromatizado 5,0mm x 35mm Philips, sem a presença de rebites. 
Parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário 
provida de borda anatômica com raio afim de facilitar a circulação 
sanguínea. Encosto fabricado pelo processo de injeção 
termoplástico injetado em polipropileno copolímero, moldado 
anatomicamente acabamento fosco e peso mínimo de 460gr, 
dotado de no mínimo 10 (dez) orifícios para ventilação, 
dimensões mínimas de 44cm de largura por 38cm de altura, com 
espessura de 5mm mínimo e cantos arredondados, fixados a 
estrutura por dupla cavidade na parte posterior que se encaixa a 
estrutura metálica, travada por 2 parafusos DRYWALLTPB 8/6 
ZB, sem a presença de rebites. Dimensões mínimas: encosto ao 
chão 86cm assento ao chão 43cm; prancheta ao chão 74 cm.      

 Valor total extenso: 

     Total : 0,00 

Valor total da proposta por extenso : 
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Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 
Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 028/2018-01 SRP. 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe- 
cificações, e asseverando que:  

 a) o prazo de validade desta proposta é de  :     dias;    

 b) as condições de pagamento são:    ; 

 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, 
previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do 
contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

AELTON FONSECA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL  


		2018-06-19T14:36:08-0300
	AELTON FONSECA SILVA:64095169249


		2018-06-19T15:28:06-0300
	RENATA SANDRE BROECHL:78051614291




