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PROCESSO LICITATÓRIO n° 92/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 32/2021
ORIGEM: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DESTINO: ESCOLA MUNICIPAL NOVA EDIFICAÇÃO

ASSUNTO: CARTEIRAS E CADEIRAS ADAPTADAS

FUNDAMENTAÇÃO LEI 8.666/93

TERMO DE REFERÊNCIA

*(01) Objeto:
Mesa para alunos com necessidades especiais, conjuntos de mesa e cadeiras para sala de

jogos.

*(02) Motivação/Justificativa:
Em vista da conclusão da obra da nova escola municipal, a qual contará com uma sala de

jogos de raciocínio (xadrez e outros), para tanto necessitamos destes conjuntos de mesas

com quatro cadeiras. As mesas para alunos com necessidades especiais, servirão também

para serem ocupadas por alunos muito altos, que já não cabem nas carteiras de medidas

padrão.

*(03) Fornecedor:
A empresa que apresentou o menor orçamento para sacramentar a aquisição do objeto, foi:

MOVESCO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, com sede na

Rod. BR368, KM 341, Bom Pastor, cidade de Lajeado/RS, CEP: 95.905-500, regularmente

inscrita no CNPJ sob o nº 93.234.789/0001-26, no valor de R$ 14.352,00 (quatorze mil

trezentos e cinquenta e dois reais).

*(04) Razão da escolha do fornecedor
Foram realizadas pesquisas junto a fornecedores, para apresentação de orçamento,

conforme abaixo descritos, nos termos do objeto pretendido. Três empresas apresentaram
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orçamentos: PROJECLASSE; UNIMÓVEIS COM. DE MÓVEIS LTDA e MOVESCO
INDUSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES.

A empresa MOVESCO INDUSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES, apresentou o orçamento

com o menor valor para a realização da compra de mesas adaptadas.

*(05) Especificações técnicas
Mesa individual ajustável para portadores de necessidades especiais, com as seguintes
especificações mínimas: Mesa com estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que
compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura.
Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixação do
tampo três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pés em tubo 30x50(parede
1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte
inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal
como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em
todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em
epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras25x25 fixadas através de
encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calço fixadas por rebite de
repuxo tipo POP 4,8x16. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de “U” nas
dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e
manípulos fabricados em resina plástica de alta resistência. Regulagem de altura em 4
estágios. Dotada de duas sapata niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de
até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm
de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x
60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em
melamínico textura na cor casca de ovo. Bordas frezadas e lixadas com aplicação de
selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante
4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior
de 810mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do
Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas ABNT),
Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de
tração de 4150kgf na região da solda.

Mesa coletiva: Estrutura dos pés em tubo de aço 30x30(parede 1,20mm) e 20x30(parede
1,06mm) para requadro e fixação do tampo. Pés com ponteiras plásticas 30x30 100%
injetadas. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com
tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor preto. Tampo (1000mm de
diâmetro) em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico 0,8mm de espessura e
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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 espessura da peça encaixada de 2mm e com extremidade das
ranhuras de 3,7mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12mm. Tampo fixado à estrutura
através de 08 parafusos 4.5x45PHP atarraxantes. Altura 750mm. Cadeira: Estrutura em
tubo de aço 7/8” chapa #16 (parede 1,50mm), dotado de 02 (dois) reforços transversais
soldados na parte inferior do assento e 02 (dois) reforços transversais soldados na parte
inferior das pernas frontais e traseiras para melhor resistência à estrutura, com arco de
reforço no encosto (pega mão). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções.
Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor
preto. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras 7/8, plásticas em polipropileno
injetado de alta densidade, fixados na estrutura através de encaixe. Assento (405x430mm) e
encosto (400x180mm) em compensado 10mm de espessura, moldado a quente, com
formato anatômico e cantos arredondados, revestidos com laminado melamínico texturizado
e acabamento das bordas com verniz. Fixados à estrutura por rebites 6.2x22 de alumínio (4
no assento e 4 no encosto). Altura do assento ao chão 460mm, altura do encosto ao chão
835mm e altura do arco (pega mão) 880mm. Apresentar junto à proposta de preços o
Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc.
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Relatório de ensaio emitido por laboratório
credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 4150kgf na região da solda.

*(06) Prazo, local e condições de entrega ou execução
O objeto contratado deverá entregue em 30 (trinta) dias após a Autorização de

Fornecimento, no prédio da Escola Irmã Filomena Rabelo, momento em que será conferido

se o objeto entregue está de acordo com o objeto contratado.

*(07) Responsável pelo recebimento, telefone e e-mail – Gestor e Fiscal do Contrato
A entrega do objeto contratado será acompanhada e fiscalizada pela Secretária de

Educação - Soraya Aparecida Boesing Juchem .

* (08) Condições e prazos de pagamento
O pagamento será realizado mediante Nota Fiscal a ser emitida para o PREFEITURA

MUNICIPAL DE TREZE TÍLIAS, Praça Andreas Thaler, 25, Centro, Treze Tílias - SC, CNPJ

nº 82.777.251/0001-41.
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O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente após o recebimento

da nota fiscal importando os valores conforme proposta apresentada e conferência do objeto

entregue.

* (09) Dotação Orçamentária
Sendo que para cobrir a despesa decorrente da execução do objeto desta licitação, serão

empregadas as dotações orçamentárias próprias, do orçamento vigente para 2021: 152-

06.02.1.101.4.4.90.39.99.00.00.00.00

* (10) Valor
A empresa MOVESCO INDUSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES, propôs o menor preço

no valor de R$ 14.352,00 (quatorze mil trezentos e cinquenta e dois reais), ou seja, é menor

e compatível com os praticados para a aquisição do objeto pretendido.

A aquisição do objeto supracitado é compatível, eis que não apresenta peculiaridades que

influenciem na escolha, vinculando esta única e exclusivamente à verificação do critério do

menor preço (dentre os orçamentos apresentados), e, ainda, a proponente possui

habilitação jurídica e regularidade fiscal, tudo de acordo com os documentos juntados aos

autos.

* (11) Obrigações da contratante
Tomar todas as providências necessárias à execução do contrato;

Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto;

Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estipulado neste instrumento;

Conceder revisões contratuais toda vez que se verificar alterações no equilíbrio econômico-

financeiro inicialmente estabelecido, mediante requerimento formal da protocolado pela

CONTRATADA, devidamente instruído, com a comprovação do aumento dos custos;

Emitir, através do setor municipal competente, autorização para o fornecimento do objeto do

presente contrato.

* (12) Obrigações da contratada
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Fornecer o objeto desta licitação obedecendo rigorosamente às especificações da dispensa

de Licitação nº 32/2021 e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo de

Licitação nº 92/2021.

Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação previstas na

dispensa de Licitação nº 32/2021, e em compatibilidade com as obrigações assumidas;

Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente contrato;

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais,

trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do

contrato;

Entregar o objeto de acordo com o disposto no presente processo.

* (13) Prazo de Vigência do Contrato
Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo

claramente as obrigações das partes que compõem o presente procedimento licitatório, a

vigência da obrigação de garantia perdura pelo período de 01 ano.

A entrega do objeto provenientes do presente processo licitatório será em 30 dias após a

emissão da Autorização de Fornecimento.

Treze Tílias/SC, dia 11 de outubro de 2021

___________________

Rudi Ohlweiler
Prefeito

___________________

Soraya Aparecida Boesing Juchem
Secretária de Educação
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