ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
CONTRATO Nº 016/2017

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº
016/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU MT
E
A
EMPRESA
MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS LTDA PARA OS FINS
QUE SE ESPECIFICA.
O Município de Santa Cruz do Xingu, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito
Público Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de Setembro, s/nº Centro, na
cidade de Santa Cruz do Xingu, Estado de Mato Grosso, inscrita no C.N.P.J. sob n°
04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito em exercício, o senhor Maicol
Ângelo Soares, brasileiro, solteiro, residente à Rua Nilo Santolin, s/n°, Bairro Centro, nesta
cidade, portador da Carteira de Identidade RG n° 14454696 SSP/MT e CPF sob o n°
007.279.941-23, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa Milanflex Industria
e Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 86.729.324/000261, estabelecida à Av. V nº 901-A, Bairro Distrito Industrial, CEP: 78098-480, Cidade de
Cuiabá/MT, neste ato representada pelo senhor Gilmar Francisco Milan, brasileiro, portador
da Carteira de Identidade n° 760.527-7, expedida pela SSP/SC, e do CPF n° 344.848.171-87,
doravante designada CONTRATADA, referente ao Processo Licitatório nº 008/2017,
Pregão Eletrônico nº 002/2017, tendo em vista o constante e decidido no Processo arquivado
na Superintendência de Licitação, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico N. 61/2015, mediante as Cláusulas e Condições
a seguir expostas:
1.1.

1.2.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO
Este Instrumento Contratual se encontra vinculado nestes termos contratuais e
condições da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores,
vinculado ao Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico N. 61/2015, das disposições
da Lei n. 10520/2002, do Termo de Referência nº 033/2015 das Secretarias
Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do
Município de Várzea Grande-MT;
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do Artigo 54 da Lei nº 8.666/93, bem como nos demais
documentos acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 314648/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Contratos tem por objeto é a aquisição de materiais permanentes /
mobiliários para atender as Secretarias de Administração, Saúde, Assistência Social,
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Educação e Secretaria de Finanças do Município de Santa Cruz do Xingu/MT, conforme
edital e anexos.
2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
2.2.1. O objeto a ser licitado, obedecerá fielmente as especificações, o quantitativo, aqui
especificados, no Termo de Referência e proposta de preços, para cada item, conforme a
seguir:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Item

1

Marca/
Modelo
MESA ILHA 1,20 X 1,20
Milan
ESTAÇAO DE TRABALHO COM TAMPO Focus
EM “L”, MEDINDO 1200 X1200 X25
MMEM
MADEIRA
COM
REVESTIMENTO LAMINADO DE BAIXA
PRESSAO-MDP/MDFCONFORME
NORMAS ABNT/NBR 153161, 15316-2 E
15316-3, COM ESPESSURA DE 25 MM,
DENSIDADE MEDIA DE 600KG/M³
REVESTIDO
COM
LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO EM
AMBAS AS FACES, RESISTENTE A
ABRASAO,
BORDAS
RETAS
EMCABEÇADAS
COM
FITA
EM
POLIESTIRENO
DE
SUPERFICIE
VISIVEL TEXTURIZADA NA COR CINZA
COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA
COR DO TAMPO.NA BORDA EM
CONTATO COM O USUARIO, O RAIO
QUE DEFINE A CONCORDANCIA
ENTRE AS SUPERFICIES SUPERIOR E
INFERIOR NÃO PODERA SER MENOR
QUE 2,5MM.A FIXAO DOS TAMPOS A
ESTRUTURA,SE DA ATRAVES DE
BUCHAS ZAMACK (LIGA DE METAL
NÃO FERROSO) M6 E PARAFUSOS M6
ROSCA METRICA. A PARTE SUPERIOR
TEXTURIZADA
EM
FORMA
TRIANGULAR, COM OPÇAO DE TRES
PASSAGENS
EQUIDISTANTE
120
GRAUS.PARTE INFERIOR EM ANEL DE
ENCAXE
76
MM
E
TRES
ORGANIZADORES
DE
CABOS
EQUIDISTANTE 120 GRAUS, CADA UM
Especificação do Produto

Qtd

Und.

3

UND

Preço
Unit. (R$)

750,00
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DELES SUBDIVIDIDOS EM DUAS
PASAGENS DE CABOS. ESTRUTURAL
LATERAL
(TERMINAL),
SOB
AS
SUPERFICIES EM AÇO, FOSFATIZADO
COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO,
ATRAVES DE 09 BANHOS DE IMERSAO,
PINTADA EM EPOXI PELO SISTEMA
ELETROTATICO CURADO EM ESTUFA,
DOTADA DE 03 PARTES, SENDO:
ESTRUTURA
MATALICA:
COM
TRATAMENTO ANTICORRUSIVO POR
FOSFATIZAÇAO E ACABAMENTO EM
PINTURA
EPOXI
DE
ALTA
RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTO,
COM
SSECAGEM
EM
ESTUFA,C/COLUNA
CENTRAL
EM
CHAPA DE AÇO SAE 1020 325 x1,2 MM
ESTAMPADO
C/
DESIGIN
DEFERNCIADO,
TAMPA
PARA
PASSAGEM DE FIAÇAO INJETADA EM
POLIPROPILENO 100% RECICLAVEL,
TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE
AÇO SAE 1020 20 x 30 x1,2 MM,
TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE
AÇO ELIPTICO SAE 1020 20 x 45 x 1,5
MM CONFORMADO COM RAIO MEDIO
DE 1100 MM E PROFUNDIDADE DE 495
MM C/ PONTEIRAS DE ACABAMENTO
INJETADAS EM POLIPROPILENO E
SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL
COM ROSCA M6 E
INJETADAS
EM
POLIETILENO
COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA
A IMPACTOS E ABRASAO. ESTRUTURA
FIXADA AO TAMPO ATRAVES DE
PARAFUSO ROSCA AUTO CORTANTE
TIPO CHIPBORD CEMENTADO 5,0 x 40
MM ALTA RESISTENCIA AO TORQUE.
FIXAÇÃO DE PAINES FRONTAIS
ATRAVES DE PARAFUSO EM AÇO
CONFORMADOPARA SISTEMA MINIFIX
COM ROSCA M6.
PAINEL FRONTAL EM MADEIRA COM
REVESTIMENTO LAMINADO DE BAIXA
PRESAO – MDP/ MDF – CONFORME
NORMA ABNT / 153161, 15336-2, 15333-3
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NA COR CINZA, COM A EXPESSURA DE
18 MM, E REVESTIDO COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESAO EM
AMBAS AS FAZES NA COR CINZA EM
CABEÇADA NA PARTE INFERIOR COM
FITA
DE
POLIESTIRENO
COM
SUPERFICE VISIVEL TESTURIZADA
COM ESPESURA DE 0.45MM DA COR DO
MELAMINICO, FIXADO A EXTRUTURA
ATRAVES
DE
PARAFUSO
AÇO
CONFORMADO PARA MINIFIX EM
ROSCA M6, E TAMBOR MINIFIX DE
ZAMAC ALTAMENTE RESISTENTE AO
TORQUE .
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO EMITIDA
PELA ABNT NBR 13966:2008, ABNT NBR
14.020:2002 E 14,024.2004-ROTULAGEM
AMBIENTAL,
OU
OUTRA
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A
FABRICAÇÃO CONFORME A NORMAS
DA ABNT NBR, BEM COMO A TESTE A
FABRICAÇÃO
COM
MATERIAIS
ORIGINARIOS DE FONTES DE MANEIJO
SUSTENTADO (RESOLUÇÃO 201/CNJ).
APRESENTAR
RELATORIO
DE
RELATORIO DE ENSAIO DE TINTA E
POXI-PO APLICADA EM SUBSTRATO
DE BASE FERROSA COM MEDIDA DE
CAMADA DE NO MINIMO 40 MICRAS,
COM
COPIA
AUTENTICADA
EM
CARTORIO. COM 005 ANOS DE
GARANTIA CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO.
MESA PROTOCOLO: MEDINDO 600 MM
X 1000 MM X 740 MM (PXLXA) EM
MADEIRA
COM
REVESTIMENTO
LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO – MDP/
MDF CONFORME NORMAS ABNT / MDR
15
3161,
15316-2
15316-3,
COM
EXPESURA DE 25 MM, DENSIDADE
MEDIA DE 600 KG/ M³ E REVESTIDO
COM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FASES,
RESISTENTE A ABRASAO, BORDAS
RETAS EM CABEÇADAS COM FITAS EM
POLIESTIRENO
DE
SUPERFICIE

Milan
Focus

1

UND

436,00
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VISIVEL TESTURISADA NA COR CINZA,
COM EXPESURA DE 2,0 MM NA MESMA
COR DO TAMPO. NA BORDA EM
CONTATO COM O USUARIO, O RAIO
QUE DEFINE E CONCORDANCIA ENTRE
A SUPERFICIE SUPERIOR E INFERIOR
NÃO PODERAR SER MENOR 2,5 MM.
FIXADO A EXTRUTURA ATRAVES DE
PARAFUSOS ROSCA ALTO CORTANTE
TIPO CHIPBOARD COM 5 MM.
EXTRUTURA
METALICA
COM
TRATAMENTO ANTICORRUSIVO POR
FOSFASTIZAÇÃO E ACABAMENTO EM
PINTURA
EPOXI
DE
ALTA
RESISTENCIA
A
ABRASAO
E
IMPACTOS, CONCECAGEM EM ESTUFA,
C/COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE
AÇO SAE 1020 325 X 1,2 MM
ESTAMPADO
C/
DESIGN
DIFERENCIADO,
TAMPA
PARA
PASSAGEM DE FIAÇÃO INJETADA EM
POLIPROPILENO 100% RECICLAVEL,
TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE
AÇO SAE 1020 30 X 40 X 1,2 MM,
TRAVESSA INFERIOR DE TUBO DE AÇO
ELIPTICO SAE 1020 30 X 45 X 1,5 MM
CONFORMADO COM RAIO MEDIO DE
1100 MM E PROFUNDIDADE DE 495 MM,
COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO
DE ALTA RESISTENCIA, E COM
SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA
OCTOGONAL COM ROSCA M6 E
INJETADAS EM POLIPROPILENO DE
ALTA RESITENCIA A IMPACTOS E
ABRASÃO.
A FIXAÇÃO DAS SUPERFICEIES A
ESTRUTURA, SE DÁ ATRAVES DE
BUCHAS ZAMACK (LIGA DE METAL
NÃO FERROSO) M6 E PARAFUSOS M6 E
PARAFUSOS M6 ROSCA METRICA.
FIXAÇÃO DE PAINEIS FRONTAIS
ATRAVES DE PARAFUSO EM AÇO
CONFORMADO
PARA
SISTEMA
MINIFIX COM ROSCA M6.
PAINEL FRONTAL EM MADEIRA COM
REVESTIMENTO LAMINADO DE BAIXA
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PRESÃO – MDP/MDF – CONFORME
NORMAS ABNT/ NBR 153161, 153116-2 E
15316-3, NAS CORES CINZA COM
ESPESSURA DE 18 MM, E ESPESSURA 25
MM NA COR ARGILA, E REVESTIDO
COM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES
NA COR CINZA, ENCABEÇADA NA
PARTE INFERIOR COM FITA DE
POLIESTIRENO
COM
SUPERFICIE
VISIVEL
TEXTURIZADA
COM
ESPESSURA DE 0.45MM DA COR DO
MELAMINICO, FIXADO A ESTRUTURA
ATRAVES
DE
PARAFUSO
AÇO
CONFORMADO PARA MINIFIX COM
ROSCA M6, E TAMBOR MINIFIX DE
ZAMAC ALTAMENTE RESISTENTE AO
TORQUE.
APRESNTAR CERTIFICAÇÃO EMITIDA
PELA ABNT NBR 13966: 2008, ABNT NBR
14.024.2004
ROTULAGEM
AMBIENTAL,
OU
OUTRA
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A
FABRICAÇÃO CONFORME AS NORMA
DA ABNT NBR, BEM COMO ATESTE A
FABRICAÇÃO
COM
MATERIAIS
ORIGINARIOS DE FONTES DE MANEJO
SUSTENTAVEL (RESOLUÇÃO 201/CNJ).
APRESENTAR RELATORIO DE ENSAIO
DA TINTA EPOXI-PO APLICADA EM
SUBSTRATO DE BASE FERROSA COM
MEDIDA DE CAMADA DE NO MINIMO
40 MICRAS, COM COPIA AUTENTICADA
EM CARTORIO.
COM 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA
DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO
ERGONÔMICA DIREITA/ESQUERDAEstação de trabalho com tampo em “L”, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3,
com espessura de 25mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em poliestireno

Milan
Focus

2

UND

854,00
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de superfície visível texturizada na cor a
definir com espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Dimensões gerais do
tampo: 1400x1400x25mm (comprimento x
largura x espessura), sendo à definir:
Extremidade direita com 800mm de
profundidade e esquerda com 600mm de
profundidade ou com extremidade direita com
600mm de profundidade e esquerda com
800mm
de
profundidade. Pé
painel
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, de 25mm de espessura
no acabamento (cor a definir), com fita
em poliestireno de superfície visível
texturizada espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Na borda em contato com
o usuário, o raio que define a concordância
entre as superfícies superior e inferior não
poderá ser menor que 2,5 mm. Na parte
lateral central superior do pé é utilizado um
furo passante de 75mm de diâmetro para
passagem de cabos, sendo coberto por uma
capa plástica cor a definir específica para
passagem de fiação individual (cabo de
rede, telefone e energia).
Gaveteiro fixo com duas gavetas com um
divisor em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com espessura de
18mm para objeto de escritório. Medindo
aproximadamente:
430x450x287mmDimensões
gerais
da
estação:
1400x1400x730mm (CxLxH). Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Garantia mínima de 05
anos;
ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS PARA

Milan

3

UND

966,00
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GABINETES -- Armário com duas portas, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3, de
18mm de espessura na cor a ser definido, com
fita de cloreto de poli vinila de 0,45mm nos
quatro lados das laterais e nas partes frontal e
traseira das bases superior e inferior,
possuindo ranhura de 8mm de espessura na
parte posterior destas peças para encaixe
das costas, rodapés de MDF com espessura
de 15mm no acabamento na mesma cor do
corpo, e costa de MDF de 15mm de
espessura na cor a ser definido, fresada nas
extremidades para encaixe na ranhura das
laterais e bases, sendo o conjunto unido
através de cavilhas de madeira maciça de 8
mm de diâmetro por 30mm de comprimento e
parafusos de 5mm de diâmetro por 50mm de
comprimento com rosca soberba e tapa-furo;Oito prateleiras (tipo escaninho), sendo
quatro em cada lado, prateleiras em madeira
com revestimento laminado de baixa pressão
– MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de
espessura,
fixadas através de quatro
parafusos M6 x 17mm por prateleiras fixos
nas laterais internas do móvel e que
fazem o encaixe dos suportes plásticos
fixados internamente nas prateleiras; Dobradiças fabricadas em aço estampado e
banho de níquel, garantia vitalícia
do
fornecedor contra oxidação, sistema de
abertura de 110°, com regulagem no sentido
longitudinal e transversal, dispositivo de mola
de espera para manter a porta sempre
hermeticamente
fechada,
e calços
confeccionados em aço, colocados sob as
dobradiças com a finalidade de regular o
sentido longitudinal da mesma e impedir o
seu deslocamento, e trilhos com ranhuras
para a maior aderência de base da dobradiça;
Intermediaria
em madeira
com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de

Focus
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espessura no acabamento a ser definido,
com bordas em cloreto de poli vinila na
mesma cor da porta de 1mm de espessura;Portas em
madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3 de 18mm de espessura
no acabamento a ser definido, com bordas
em cloreto de poli vinil na mesma cor da
porta de1mm de espessura; Fechadura com
chave
para
portas;Puxador concha
medindo 145x35mm (comprimento x
altura) e distância entre furos para fixação
a porta de 96 mm; Tampo superior
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3com 25mm de espessura
no acabamento na cor a ser definido,
revestido com fita de cloreto de poli vinila na
mesma cor do tampo de 3 mm de espessura e
raio de curvatura da borda conforme
normas da ABNT; Dimensões gerais do
armário: 794x1690x485mm (largura x
altura
x
profundidade);Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13961:2010, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO
ERGONÔMICA PARA RECEPÇÃO COM
ARMARIO PEDESTAL -Com tampo
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com 25 mm de
espessura no acabamento na cor a
escolher, revestido com fita de cloreto de
poli vinila conforme a cor de 2,5 mm de
espessura e raio de curvatura da borda
conforme normas da ABNT, e furações no

Milan
Focus

1

UND

1.044,00
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sistema 32 mm entre furos na parte inferior
do tampo para o encaixe e fixação dos pés
painel e divisórias. Dimensões gerais do
tampo: 1200 x 600 x 25 mm (comprimento x
largura x espessura), e 1000 x 488 x 25
mm (comprimento x largura x espessura). Pé
painel produzido também em MDP/MDF de
25 mm de espessura no acabamento na cor a
escolher, revestido com fita de cloreto de poli
vinila na mesma cor, de 2,5 mm de espessura
na parte frontal, posterior e superior do pé
com raio de curvatura de 2,5 mm, e na
parte inferior do pé revestido com fita de
cloreto de poli vinila na cor escolhida, de
1 mm de espessura. Nas extremidades
inferiores externas são utilizadas capas
protetoras em poliestireno rígido, com uma
furação central com uma porca de rosca
métrica na parte interna de 8 mm de diâmetro
e outras duas furações nas extremidades da
polaina com 5 mm de diâmetro para fixação
desta capa ao pé painel através de dois
parafusos de rosca soberba confeccionados
em aço SAE 1010 e 5,8 de dureza medindo 29
mm de comprimento com cabeça oval, e
sapata niveladora com base plástica rígida
medindo 32 mm de largura por 6 mm de
espessura na cor cinza fundida com parafuso
sem ponta de rosca métrica com 31 mm
de comprimento, possibilitando a regulagem
de desnível no piso. Parafuso de união e
parafuso de travamento. O distanciador
plástico possui 8 mm de espessura, colocado
no topo superior do pé painel, utilizado
para distanciar 8 mm o pé painel do tampo e
para fazer o travamento deste conjunto (pé +
tampo) juntamente com o parafuso de união e
o parafuso de travamento. parafuso de união
medindo 52 mm de comprimento por 7 mm
de diâmetro com 15 mm de rosca soberba
numa ponta, e furo de 4,5 mm na outra
extremidade, sendo utilizado no centro do
distanciador, o qual completa o travamento
do conjunto (pé + distanciador + tampo) por
meio de um parafuso Allen M6 x 10 mm
fixado no distanciador e no furo do pino
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principal. Na parte lateral central superior do
pé é utilizado um furo passante de 75 mm
de diâmetro para
passagem de cabos,
sendo coberto por uma capa plástica
cinza específica para passagem de fiação
individual (cabo de rede, telefone e energia).
Painel frontal produzido em madeira com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDP/MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3, de 15 mm de
espessura no acabamento cinza, revestido
com fita de cloreto de poli vinila cinza
de 0,45 mm de espessura. Possuem 02
furações, no sistema 32 mm entre furos, em
cada topo das extremidades para encaixe do
parafuso. A fixação do painel frontal aos pés
painel é feita através de quatro parafusos
medindo 44 mm de comprimento por 6
mm de diâmetro, 10 mm de rosca soberba
numa ponta e encaixe noutra, parafusado
diretamente na furação determinada na interna
do pé painel, um minifix fixado no painel
frontal e uma tampa cinza com 1,2 mm de
diâmetro. Dimensões gerais da estação: 1200
x 1600 x 730 mm (comprimento x largura x
altura). Armario Pedestal com 01 porta,
composto por estrutura de aglomerado de
partículas de madeira melaminico de 15
mm de espessura nas dimensões de;
397x705x485mm.Apresentar
Certificação
emitida pela ABNT NBR 13966:2008,
ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 –
rotulagem ambiental, ou outra documentação
que comprove a fabricação conforme as
normas da ABNT NBR, bem como ateste a
fabricação com materiais originários de
fontes de manejo sustentável (resolução
201/CNJ) - Garantia mínima de 05 anos;
MESA EM L-Composto por 01 estação de
1350x1500mm + 0,90 (gota) em peça única x
0,60 + gaveteiro com 05 gavetas. Tampo
principal em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3 de 25mm, densidade
média de 600 kg/m³ e revestido com laminado

Milan
Focus
1

UND

1.559,00
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melamínico de baixa pressão em ambas as
faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno sistema
de colagem HOLT MELT de superfície
visível texturizada na cor cinza , com
espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo.
Fixado à estrutura através de parafusos rosca
auto-cortante tipo chipboard com ø5mm.
Estrutura
metálica
com tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização
e
acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a abrasão e impactos, com
secagem em estufa, c/coluna central em
chapa de aço SAE 1020 325 x 1,2 mm
estampado c/ design diferenciado, tampa
para passagem de fiação injetada em
polipropileno 100% reciclável, travessa
superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x
1,2 mm, travessa inferior de tubo de aço
elíptico SAE 1020 20 x 45 x 1,5 mm
conformado com raio médio de 1100 mm e
profundidade de 495 mm c/ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno e
sapatas reguláveis em forma octogonal com
rosca M6 e injetadas
em
polietileno
copolímero de alta resistência a impactos
e abrasão. Tampo Gota – com diâmetro de
1100 mm, confeccionado no mesmo material
do tampo principal. Fixação ao tampo
principal através de parafuso em aço
conformado para sistema minifix com
rosca M6. Estrutura fixada ao tampo através
de parafuso rosca auto cortante tipo
chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta
resistência ao torque.
Fixação de painéis frontais através de
parafuso em aço conformado para sistema
minifix com rosca M6. Painel frontal em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, na cor cinza com espessura de
18mm,
revestido
com
laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as
faces na cor cinza , encabeçada na parte
inferior com fita de poliestireno com
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superfície visível texturizada com espessura
de 0.45mm da cor do melamínico, fixado
à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix de zamac altamente
resistente ao torque. Apresentar Certificação
emitida pela ABNT NBR 13966:2008,
ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 –
rotulagem
ambiental,
ou
outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) -Apresentar relatório de
inspeção das instalações do setor de pintura
da empresa informando os equipamentos
utilizados no processo de pintura das peças
metálicas, comprovando que o processo é
feito com pintura epóxi de alta resistência
a abrasão e impactos, com secagem em
estufa, emitido por órgãos competentes tais
como o IPT, SENAI e/ou laboratórios
credenciados pelo INMETRO, com cópia
autenticada em cartório.Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
LONGARINA DE 3 LUGARES - Com
braços, com suporte de fixação em chapa
de aço SAE 1020 com 4,25mm de
espessura, com pintura em epóxi na cor
preta. Encosto de espaldar médio e assento
unidos por meio de estrutura em aço SAE
1020 de 5/16”x 63,5mm com carenagem
modelada por sopro feita em PEAD,
estofamento revestido em tecido na cor azul
(padrão Tribunal de Justiça), sintético de
alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente
à manchas; espuma anatômica fabricada em
poliuretano
injetado,
de 70mm
de
espessura, densidade D55, indeformável,
ignífuga
com conchas
injetadas
em
polipropileno com alma interna de aço
SAE 1010/20 1/2”x1/8” de alta resistência
e borda frontal ligeiramente curvada no
assento para não obstruir a circulação
sangüínea e carenagem para assento e

Milan
Milão

4
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encosto injetada em polipropileno de alta
resistência
a
impactos
e
material
reciclável.
Estrutura
com
longarina
horizontal em tubo de aço SAE 1020
40x50x1,20mm,
com
tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e
com pintura epóxi na cor preta de alta
resistência a abrasão e impactos, com
secagem em estufa, colunas verticais e pés
em tubo de aço SAE 1020 30x50x1,2mm,
com ponteiras e sapatas niveladoras com
diâmetro de 50mm e injetadas em polietileno
de alta resistência a abrasão. Fixação dos
estofados à longarina através de chapa de aço
SAE 1020 estampada com 3mm de espessura
soldada a um suporte em formato de “U”
feito em aço SAE 1020 com 3mm de
espessura que encaixa na longarina e é
fixado a partir de parafuso sextavado M8 x
50mm. Com bordas arredondadas, injetado
em polipropileno reciclável de alta
resistência a impactos e a abrasão. Com
chapa dobrada em formato “L” fixada no
braço
com parafuso
M6x30
cabeça
sextavada. Dimensões comprimento 1550
/assento: L 480 x P 470 / encosto: L
420 x A 340. Com 05 Anos de Garantia
Contra de Defeito de Fabricação.
VALOR TOTAL:
14.015,00
SECRETARIA DE SAÚDE
Item

5

Marca/
Modelo
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO Milan
ERGONÔMICA DIREITA/ESQUERDAFocus
Estação de trabalho com tampo em “L”, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3,
com espessura de 25mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em poliestireno
de superfície visível texturizada na cor a
Especificação do Produto

Qtd

Und.

3

UND

Preço
Unit. (R$)

854,00
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definir com espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Dimensões gerais do
tampo: 1400x1400x25mm (comprimento x
largura x espessura), sendo à definir:
Extremidade direita com 800mm de
profundidade e esquerda com 600mm de
profundidade ou com extremidade direita com
600mm de profundidade e esquerda com
800mm
de
profundidade. Pé
painel
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, de 25mm de espessura
no acabamento (cor a definir), com fita
em poliestireno de superfície visível
texturizada espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Na borda em contato com
o usuário, o raio que define a concordância
entre as superfícies superior e inferior não
poderá ser menor que 2,5 mm. Na parte
lateral central superior do pé é utilizado um
furo passante de 75mm de diâmetro para
passagem de cabos, sendo coberto por uma
capa plástica cor a definir específica para
passagem de fiação individual (cabo de
rede, telefone e energia).
Gaveteiro fixo com duas gavetas com um
divisor em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com espessura de
18mm para objeto de escritório. Medindo
aproximadamente:
430x450x287mmDimensões
gerais
da
estação:
1400x1400x730mm (CxLxH). Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Garantia mínima de 05
anos;
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO
ERGONÔMICA PARA RECEPÇÃO COM

Milan
Focus

4

UND
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ARMARIO PEDESTAL -Com tampo
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com 25 mm de
espessura no acabamento na cor a
escolher, revestido com fita de cloreto de
poli vinila conforme a cor de 2,5 mm de
espessura e raio de curvatura da borda
conforme normas da ABNT, e furações no
sistema 32 mm entre furos na parte inferior
do tampo para o encaixe e fixação dos pés
painel e divisórias. Dimensões gerais do
tampo: 1200 x 600 x 25 mm (comprimento x
largura x espessura), e 1000 x 488 x 25
mm (comprimento x largura x espessura). Pé
painel produzido também em MDP/MDF de
25 mm de espessura no acabamento na cor a
escolher, revestido com fita de cloreto de poli
vinila na mesma cor, de 2,5 mm de espessura
na parte frontal, posterior e superior do pé
com raio de curvatura de 2,5 mm, e na
parte inferior do pé revestido com fita de
cloreto de poli vinila na cor escolhida, de
1 mm de espessura. Nas extremidades
inferiores externas são utilizadas capas
protetoras em poliestireno rígido, com uma
furação central com uma porca de rosca
métrica na parte interna de 8 mm de diâmetro
e outras duas furações nas extremidades da
polaina com 5 mm de diâmetro para fixação
desta capa ao pé painel através de dois
parafusos de rosca soberba confeccionados
em aço SAE 1010 e 5,8 de dureza medindo 29
mm de comprimento com cabeça oval, e
sapata niveladora com base plástica rígida
medindo 32 mm de largura por 6 mm de
espessura na cor cinza fundida com parafuso
sem ponta de rosca métrica com 31 mm
de comprimento, possibilitando a regulagem
de desnível no piso. Parafuso de união e
parafuso de travamento. O distanciador
plástico possui 8 mm de espessura, colocado
no topo superior do pé painel, utilizado
para distanciar 8 mm o pé painel do tampo e
para fazer o travamento deste conjunto (pé +
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tampo) juntamente com o parafuso de união e
o parafuso de travamento. parafuso de união
medindo 52 mm de comprimento por 7 mm
de diâmetro com 15 mm de rosca soberba
numa ponta, e furo de 4,5 mm na outra
extremidade, sendo utilizado no centro do
distanciador, o qual completa o travamento
do conjunto (pé + distanciador + tampo) por
meio de um parafuso Allen M6 x 10 mm
fixado no distanciador e no furo do pino
principal. Na parte lateral central superior do
pé é utilizado um furo passante de 75 mm
de diâmetro para
passagem de cabos,
sendo coberto por uma capa plástica
cinza específica para passagem de fiação
individual (cabo de rede, telefone e energia).
Painel frontal produzido em madeira com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDP/MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3, de 15 mm de
espessura no acabamento cinza, revestido
com fita de cloreto de poli vinila cinza
de 0,45 mm de espessura. Possuem 02
furações, no sistema 32 mm entre furos, em
cada topo das extremidades para encaixe do
parafuso. A fixação do painel frontal aos pés
painel é feita através de quatro parafusos
medindo 44 mm de comprimento por 6
mm de diâmetro, 10 mm de rosca soberba
numa ponta e encaixe noutra, parafusado
diretamente na furação determinada na interna
do pé painel, um minifix fixado no painel
frontal e uma tampa cinza com 1,2 mm de
diâmetro. Dimensões gerais da estação: 1200
x 1600 x 730 mm (comprimento x largura x
altura). Armario Pedestal com 01 porta,
composto por estrutura de aglomerado de
partículas de madeira melaminico de 15
mm de espessura nas dimensões de;
397x705x485mm.Apresentar
Certificação
emitida pela ABNT NBR 13966:2008,
ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 –
rotulagem ambiental, ou outra documentação
que comprove a fabricação conforme as
normas da ABNT NBR, bem como ateste a
fabricação com materiais originários de
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fontes de manejo sustentável (resolução
201/CNJ) - Garantia mínima de 05 anos;
VALOR TOTAL:

6.738,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO TUTELAR
Item

5

Marca/
Modelo
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO Milan
ERGONÔMICA DIREITA/ESQUERDAFocus
Estação de trabalho com tampo em “L”, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3,
com espessura de 25mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em poliestireno
de superfície visível texturizada na cor a
definir com espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Dimensões gerais do
tampo: 1400x1400x25mm (comprimento x
largura x espessura), sendo à definir:
Extremidade direita com 800mm de
profundidade e esquerda com 600mm de
profundidade ou com extremidade direita com
600mm de profundidade e esquerda com
800mm
de
profundidade. Pé
painel
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, de 25mm de espessura
no acabamento (cor a definir), com fita
em poliestireno de superfície visível
texturizada espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Na borda em contato com
o usuário, o raio que define a concordância
entre as superfícies superior e inferior não
poderá ser menor que 2,5 mm. Na parte
lateral central superior do pé é utilizado um
furo passante de 75mm de diâmetro para
passagem de cabos, sendo coberto por uma
capa plástica cor a definir específica para
passagem de fiação individual (cabo de
rede, telefone e energia).
Especificação do Produto

Qtd

Und.

2

UND

Preço
Unit. (R$)

854,00

Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2017-2020

Preço
Total (R$)

1.708,00

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
Gaveteiro fixo com duas gavetas com um
divisor em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com espessura de
18mm para objeto de escritório. Medindo
aproximadamente:
430x450x287mmDimensões
gerais
da
estação:
1400x1400x730mm (CxLxH). Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Garantia mínima de 05
anos;
VALOR TOTAL:

1.708,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Item

5

Marca/
Modelo
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO Milan
ERGONÔMICA DIREITA/ESQUERDAFocus
Estação de trabalho com tampo em “L”, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3,
com espessura de 25mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em poliestireno
de superfície visível texturizada na cor a
definir com espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Dimensões gerais do
tampo: 1400x1400x25mm (comprimento x
largura x espessura), sendo à definir:
Extremidade direita com 800mm de
profundidade e esquerda com 600mm de
profundidade ou com extremidade direita com
600mm de profundidade e esquerda com
800mm
de
profundidade. Pé
painel
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
Especificação do Produto

Qtd

Und.

5

UND

Preço
Unit. (R$)

854,00
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conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, de 25mm de espessura
no acabamento (cor a definir), com fita
em poliestireno de superfície visível
texturizada espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Na borda em contato com
o usuário, o raio que define a concordância
entre as superfícies superior e inferior não
poderá ser menor que 2,5 mm. Na parte
lateral central superior do pé é utilizado um
furo passante de 75mm de diâmetro para
passagem de cabos, sendo coberto por uma
capa plástica cor a definir específica para
passagem de fiação individual (cabo de
rede, telefone e energia).
Gaveteiro fixo com duas gavetas com um
divisor em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com espessura de
18mm para objeto de escritório. Medindo
aproximadamente:
430x450x287mmDimensões
gerais
da
estação:
1400x1400x730mm (CxLxH). Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Garantia mínima de 05
anos;
GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETASCorpo do gaveteiro em madeira com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDP/MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3, de 18mm de
espessura e fundo em 15 mm, revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, na
cor a definir, encabeçado com fita em
poliestireno de superfície visível texturizada
de espessura 0,45 mm com alta resistência
a impactos.
Tampo no mesmo material, porém com 25

Milan
Focus

4

UND
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mm de espessura, fita em poliestireno de
superfície visível texturizada de espessura
2,0 mm de espessura e acabamentos nos
padrões cinza. Conjunto gaveta com frente
em madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, de 18mm de espessura revestida
com laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces, com resistente a
abrasão, na cor a definir. Laterais, fundo
e base confeccionados em chapa de aço SAE
1020 laminado de 0,6 mm de espessura,
com tratamento superficial anti-oxidante e
pintura eletrostática epóxi na cor a definir.
Sistema de travamento da gaveta através de
haste de aço resistente a
tração com
acionamento frontal através de fechadura
com chave de alma interna com capa
plástica externa de proteção em polietileno
injetado e sistema escamoteável
para
adaptar-se ao móvel caso não seja
retirada, e minimizar choques acidentais ao
usuário. Corrediças das gavetas fabricada
em aço laminado SAE 1020, com suporte de
carga de 25 kg, com deslizamento suave
através
de
roldanas
de
poliacetal
autolubrificada com tratamento anticorrosivo
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi,
com trilhos fixados ao corpo da gaveta
através de encaixe vertical estampado e ao
corpo do gaveteiro através de parafuso
autocortante tipo chipboard para madeira.
Abertura das gavetas através de cavidades
laterais sem a utilização de puxador
aparente. Sapatas reguláveis em forma
octogonal com rosca M6 e injetadas em
polipropileno de alta resistência a impactos
e abrasão.Medidas: 575X425X520 (AxLxP).
Apresentar Certificação emitida pela ABNT
NBR 14.020:2002 e 14.024.2004
–
rotulagem
ambiental,
ou
outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
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(resolução 201/CNJ) - Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
MESA DE REUNIÃO CIRCULAR-Tampo
em formato circular para - reuniões, em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, espessura de 25 mm, revestimento
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, bordas arredondadas fita de
PVC com 3 mm, ou de melhor qualidade com
alta resistência a impacto, na cor do
laminado. Fixação à estrutura através de
parafusos auto atarraxantes para madeira.
Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo
por fosfatização e acabamento em pintura
epóxi de alta resistência a abrasão e
impacto. Secagem em estufa, coluna central
em tubo de aço de diâmetro 4” e 1,5 mm de
espessura, travessa superior em tubo de aço,
travessas inferiores com 5 tubos elípticos de
aço conformado com raio médio de 1100
mm e profundidade de 400 mm, dispostas
eqüidistantes a 72º entre elas. Ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno,
sapatas reguláveis em forma octogonal
com
rosca, injetadas
em
polietileno
copolímero de alta resistência a impacto e
abrasão. Diâmetro: 120 cm, Altura das
superfícies: 72 a 75 cm. Cor a definir.
Apresentar Certificação emitida pela ABNT
NBR 13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002
e 14.024.2004 – rotulagem ambiental. Com
05 Anos de Garantia Contra Defeito de
Fabricação.
ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS PARA
GABINETES -- Armário com duas portas, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3, de
18mm de espessura na cor a ser definido, com
fita de cloreto de poli vinila de 0,45mm nos
quatro lados das laterais e nas partes frontal e
traseira das bases superior e inferior,
possuindo ranhura de 8mm de espessura na
parte posterior destas peças para encaixe
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das costas, rodapés de MDF com espessura
de 15mm no acabamento na mesma cor do
corpo, e costa de MDF de 15mm de
espessura na cor a ser definido, fresada nas
extremidades para encaixe na ranhura das
laterais e bases, sendo o conjunto unido
através de cavilhas de madeira maciça de 8
mm de diâmetro por 30mm de comprimento e
parafusos de 5mm de diâmetro por 50mm de
comprimento com rosca soberba e tapa-furo;Oito prateleiras (tipo escaninho), sendo
quatro em cada lado, prateleiras em madeira
com revestimento laminado de baixa pressão
– MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de
espessura,
fixadas através de quatro
parafusos M6 x 17mm por prateleiras fixos
nas laterais internas do móvel e que
fazem o encaixe dos suportes plásticos
fixados internamente nas prateleiras; Dobradiças fabricadas em aço estampado e
banho de níquel, garantia vitalícia
do
fornecedor contra oxidação, sistema de
abertura de 110°, com regulagem no sentido
longitudinal e transversal, dispositivo de mola
de espera para manter a porta sempre
hermeticamente
fechada, e calços
confeccionados em aço, colocados sob as
dobradiças com a finalidade de regular o
sentido longitudinal da mesma e impedir o
seu deslocamento, e trilhos com ranhuras
para a maior aderência de base da dobradiça;
Intermediaria
em madeira
com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de
espessura no acabamento a ser definido,
com bordas em cloreto de poli vinila na
mesma cor da porta de 1mm de espessura;Portas em
madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3 de 18mm de espessura
no acabamento a ser definido, com bordas
em cloreto de poli vinil na mesma cor da
porta de1mm de espessura; Fechadura com
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
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chave
para
portas;Puxador concha
medindo 145x35mm (comprimento x
altura) e distância entre furos para fixação
a porta de 96 mm; Tampo superior
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3com 25mm de espessura
no acabamento na cor a ser definido,
revestido com fita de cloreto de poli vinila na
mesma cor do tampo de 3 mm de espessura e
raio de curvatura da borda conforme
normas da ABNT; Dimensões gerais do
armário: 794x1690x485mm (largura x
altura
x profundidade); Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13961:2010, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
MESA EM L-Composto por 01 estação de
1350x1500mm + 0,90 (gota) em peça única x
0,60 + gaveteiro com 05 gavetas. Tampo
principal em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3 de 25mm, densidade
média de 600 kg/m³ e revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as
faces, resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno sistema
de colagem HOLT MELT de superfície
visível texturizada na cor cinza , com
espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo.
Fixado à estrutura através de parafusos rosca
auto-cortante tipo chipboard com ø5mm.
Estrutura
metálica
com tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização
e
acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a abrasão e impactos, com
secagem em estufa, c/coluna central em
chapa de aço SAE 1020 325 x 1,2 mm
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estampado c/ design diferenciado, tampa
para passagem de fiação injetada em
polipropileno 100% reciclável, travessa
superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x
1,2 mm, travessa inferior de tubo de aço
elíptico SAE 1020 20 x 45 x 1,5 mm
conformado com raio médio de 1100 mm e
profundidade de 495 mm c/ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno e
sapatas reguláveis em forma octogonal com
rosca M6 e injetadas
em
polietileno
copolímero de alta resistência a impactos
e abrasão. Tampo Gota – com diâmetro de
1100 mm, confeccionado no mesmo material
do tampo principal. Fixação ao tampo
principal através de parafuso em aço
conformado para sistema minifix com
rosca M6. Estrutura fixada ao tampo através
de parafuso rosca auto cortante tipo
chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta
resistência ao torque.
Fixação de painéis frontais através de
parafuso em aço conformado para sistema
minifix com rosca M6. Painel frontal em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, na cor cinza com espessura de
18mm,
revestido
com
laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as
faces na cor cinza , encabeçada na parte
inferior com fita de poliestireno com
superfície visível texturizada com espessura
de 0.45mm da cor do melamínico, fixado
à estrutura através de parafuso aço
conformado para minifix com rosca M6, e
tambor minifix de zamac altamente
resistente ao torque. Apresentar Certificação
emitida pela ABNT NBR 13966:2008,
ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 –
rotulagem
ambiental,
ou
outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) -Apresentar relatório de
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inspeção das instalações do setor de pintura
da empresa informando os equipamentos
utilizados no processo de pintura das peças
metálicas, comprovando que o processo é
feito com pintura epóxi de alta resistência
a abrasão e impactos, com secagem em
estufa, emitido por órgãos competentes tais
como o IPT, SENAI e/ou laboratórios
credenciados pelo INMETRO, com cópia
autenticada em cartório.Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
VALOR TOTAL:
14.985,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Item

4

Marca/
Modelo
ARMÁRIO ESCANINHO-Modulado, 10 Milan
escaninhos, compostos por laterais, fundo Focus
15mm,
parte
inferior,
superior
e
intermediárias
em madeira
com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDP/MDF
– conforme
normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3
de 18 mm revestidos
em
laminado
melamínio baixa pressão texturizado na
cor cinza platina, estando todas as partes
ligadas entre si pelo sistema soft 7X60 e
cavilhas,
propiciando
ajuste
e
firmeza.TAMPO:
em
madeira
com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 25mm de
espessura revestido em laminado melamínico
de baixa pressão, bordas em fita de PVC com
2mm de espessura, coladas com adesivo
termoplástico a base de resinas e borrachas
sintéticas, cantos frontais arredondados, raio
de 50mm.LATERAIS: 02 (duas) em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3 com 18mm de espessura revestida
em ambas as faces com laminado
melamínico baixa pressão texturizado,
Especificação do Produto

Qtd

Und.

Preço
Unit. (R$)

Preço
Total (R$)
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bordas
em
poliestireno
de
1mm.PRATELEIRA: 04 (quatro), em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, com 18mm de espessura revestida
em ambas as faces em laminado
melamínico, baixa pressão texturizado, com
borda frontal revestida em poliestireno de
1mm de espessura. Todas as prateleiras
deverão ser fixas às laterais através de
cavilhas
e
parafusos
soft
7X60.INTERMEDIÁRIAS: em
madeira
com revestimento laminado de baixa
pressão – MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3
com 18mm de espessura revestidas em ambas
as faces com laminado melamínico baixa
pressão texturizado, bordas em poliestireno
de 1mm, fixadas nas prateleiras através de
dispositivo para conexão definitiva, com
bucha de travamento, tipo everfix.BASE
SUPERIOR/INFERIOR: 02 (duas) em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3 com 18mm de espessura revestidas
em ambas as faces com laminado melamínico
baixa pressão
texturizado, bordas em
poliestireno de 1mm.FUNDO: 01 (um) em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 15316-1, 15316-2 e
15316-3 com 15mm de espessura revestidas
em ambas as
faces com
laminado
melamínico
baixa
pressão
texturizado.BASE/RODAPÉ: confeccionados
em tubo de aço de seção retangular
(60X30) mm,
com
tratamento
de
fosfatização por imersão, permitindo que as
partes internas dos tubos, travessas e
demais componentes também recebam o
tratamento, aumentando a capacidade de
ancoragem da tinta. Pintura epóxi pó
eletrostática com polimerização em estufa na
cor cinza grafite e curado em estufa, dotados
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de sapatas reguladoras de nível. Fixados à
base através de parafusos e porcas.
DIMENSÕES: Módulo: larg.800, prof.
447mm,
alt.2.160mm
–
Escaninho:
390X380X380mm. Apresentar Certificação
emitida pela ABNT NBR 13961:2010,
ABNT NBR 14.020:2002 e 14.024.2004 –
rotulagem
ambiental,
ou
outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) -Apresentar relatório de
inspeção das instalações do setor de pintura
da empresa informando os equipamentos
utilizados no processo de pintura das peças
metálicas, comprovando que o processo é
feito com pintura epóxi de alta resistência
a abrasão e impactos, com secagem em
estufa, emitido por órgãos competentes tais
como o IPT, SENAI e/ou laboratórios
credenciados pelo INMETRO, com cópia
autenticada em cartório.Com 05 Anos de
Garantia.
MESA DE REUNIÃO CIRCULAR-Tampo
em formato circular para - reuniões, em
madeira com revestimento laminado de
baixa pressão – MDP/MDF – conforme
normas ABNT/NBR 153161, 15316-2 e
15316-3, espessura de 25 mm, revestimento
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, bordas arredondadas fita de
PVC com 3 mm, ou de melhor qualidade com
alta resistência a impacto, na cor do
laminado. Fixação à estrutura através de
parafusos auto atarraxantes para madeira.
Estrutura metálica, tratamento anticorrosivo
por fosfatização e acabamento em pintura
epóxi de alta resistência a abrasão e
impacto. Secagem em estufa, coluna central
em tubo de aço de diâmetro 4” e 1,5 mm de
espessura, travessa superior em tubo de aço,
travessas inferiores com 5 tubos elípticos de
aço conformado com raio médio de 1100
mm e profundidade de 400 mm, dispostas
eqüidistantes a 72º entre elas. Ponteiras de
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acabamento injetadas em polipropileno,
sapatas reguláveis em forma octogonal
com
rosca, injetadas
em
polietileno
copolímero de alta resistência a impacto e
abrasão. Diâmetro: 120 cm, Altura das
superfícies: 72 a 75 cm. Cor a definir.
Apresentar Certificação emitida pela ABNT
NBR 13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002
e 14.024.2004 – rotulagem ambiental. Com
05 Anos de Garantia Contra Defeito de
Fabricação.
ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS PARA
GABINETES -- Armário com duas portas, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3, de
18mm de espessura na cor a ser definido, com
fita de cloreto de poli vinila de 0,45mm nos
quatro lados das laterais e nas partes frontal e
traseira das bases superior e inferior,
possuindo ranhura de 8mm de espessura na
parte posterior destas peças para encaixe
das costas, rodapés de MDF com espessura
de 15mm no acabamento na mesma cor do
corpo, e costa de MDF de 15mm de
espessura na cor a ser definido, fresada nas
extremidades para encaixe na ranhura das
laterais e bases, sendo o conjunto unido
através de cavilhas de madeira maciça de 8
mm de diâmetro por 30mm de comprimento e
parafusos de 5mm de diâmetro por 50mm de
comprimento com rosca soberba e tapa-furo;Oito prateleiras (tipo escaninho), sendo
quatro em cada lado, prateleiras em madeira
com revestimento laminado de baixa pressão
– MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de
espessura,
fixadas através de quatro
parafusos M6 x 17mm por prateleiras fixos
nas laterais internas do móvel e que
fazem o encaixe dos suportes plásticos
fixados internamente nas prateleiras; Dobradiças fabricadas em aço estampado e
banho de níquel, garantia vitalícia
do
fornecedor contra oxidação, sistema de
abertura de 110°, com regulagem no sentido
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longitudinal e transversal, dispositivo de mola
de espera para manter a porta sempre
hermeticamente
fechada, e calços
confeccionados em aço, colocados sob as
dobradiças com a finalidade de regular o
sentido longitudinal da mesma e impedir o
seu deslocamento, e trilhos com ranhuras
para a maior aderência de base da dobradiça;
Intermediaria
em madeira
com
revestimento laminado de baixa pressão –
MDF – conforme normas ABNT/NBR
153161, 15316-2 e 15316-3 de 18mm de
espessura no acabamento a ser definido,
com bordas em cloreto de poli vinila na
mesma cor da porta de 1mm de espessura;Portas em
madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3 de 18mm de espessura
no acabamento a ser definido, com bordas
em cloreto de poli vinil na mesma cor da
porta de1mm de espessura; Fechadura com
chave
para
portas;Puxador concha
medindo 145x35mm (comprimento x
altura) e distância entre furos para fixação
a porta de 96 mm; Tampo superior
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3com 25mm de espessura
no acabamento na cor a ser definido,
revestido com fita de cloreto de poli vinila na
mesma cor do tampo de 3 mm de espessura e
raio de curvatura da borda conforme
normas da ABNT; Dimensões gerais do
armário: 794x1690x485mm (largura x
altura
x profundidade); Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13961:2010, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Com 05 Anos de
Garantia Contra Defeito de Fabricação.
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LONGARINA DE 3 LUGARES - Com
braços, com suporte de fixação em chapa
de aço SAE 1020 com 4,25mm de
espessura, com pintura em epóxi na cor
preta. Encosto de espaldar médio e assento
unidos por meio de estrutura em aço SAE
1020 de 5/16”x 63,5mm com carenagem
modelada por sopro feita em PEAD,
estofamento revestido em tecido na cor azul
(padrão Tribunal de Justiça), sintético de
alta resistência à tração, rasgamento,
esgarçamento, solidez à luz e não reagente
à manchas; espuma anatômica fabricada em
poliuretano
injetado,
de 70mm
de
espessura, densidade D55, indeformável,
ignífuga
com conchas
injetadas
em
polipropileno com alma interna de aço
SAE 1010/20 1/2”x1/8” de alta resistência
e borda frontal ligeiramente curvada no
assento para não obstruir a circulação
sangüínea e carenagem para assento e
encosto injetada em polipropileno de alta
resistência
a
impactos
e
material
reciclável.
Estrutura
com
longarina
horizontal em tubo de aço SAE 1020
40x50x1,20mm,
com
tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por fosfatização e
com pintura epóxi na cor preta de alta
resistência a abrasão e impactos, com
secagem em estufa, colunas verticais e pés
em tubo de aço SAE 1020 30x50x1,2mm,
com ponteiras e sapatas niveladoras com
diâmetro de 50mm e injetadas em polietileno
de alta resistência a abrasão. Fixação dos
estofados à longarina através de chapa de aço
SAE 1020 estampada com 3mm de espessura
soldada a um suporte em formato de “U”
feito em aço SAE 1020 com 3mm de
espessura que encaixa na longarina e é
fixado a partir de parafuso sextavado M8 x
50mm. Com bordas arredondadas, injetado
em polipropileno reciclável de alta
resistência a impactos e a abrasão. Com
chapa dobrada em formato “L” fixada no
braço
com parafuso
M6x30
cabeça
sextavada. Dimensões comprimento 1550

Milan
Milão

4

UND

1.030,00
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/assento: L 480 x P 470 / encosto: L
420 x A 340. Com 05 Anos de Garantia
Contra de Defeito de Fabricação.
VALOR TOTAL:
22.355,00
SECRETARIA DE FINANÇAS
Item

5

Marca/
Modelo
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO Milan
ERGONÔMICA DIREITA/ESQUERDAFocus
Estação de trabalho com tampo em “L”, em
madeira com revestimento laminado de baixa
pressão – MDP/MDF – conforme normas
ABNT/NBR 153161, 15316-2 e 15316-3,
com espessura de 25mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em poliestireno
de superfície visível texturizada na cor a
definir com espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Dimensões gerais do
tampo: 1400x1400x25mm (comprimento x
largura x espessura), sendo à definir:
Extremidade direita com 800mm de
profundidade e esquerda com 600mm de
profundidade ou com extremidade direita com
600mm de profundidade e esquerda com
800mm
de
profundidade. Pé
painel
produzido em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, de 25mm de espessura
no acabamento (cor a definir), com fita
em poliestireno de superfície visível
texturizada espessura de 2,0mm na mesma
cor do tampo. Na borda em contato com
o usuário, o raio que define a concordância
entre as superfícies superior e inferior não
poderá ser menor que 2,5 mm. Na parte
lateral central superior do pé é utilizado um
furo passante de 75mm de diâmetro para
passagem de cabos, sendo coberto por uma
capa plástica cor a definir específica para
passagem de fiação individual (cabo de
Especificação do Produto

Qtd

Und.

7

UND

Preço
Unit. (R$)

854,00
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rede, telefone e energia).
Gaveteiro fixo com duas gavetas com um
divisor em madeira com revestimento
laminado de baixa pressão – MDP/MDF –
conforme normas ABNT/NBR 153161,
15316-2 e 15316-3, com espessura de
18mm para objeto de escritório. Medindo
aproximadamente:
430x450x287mmDimensões
gerais
da
estação:
1400x1400x730mm (CxLxH). Apresentar
Certificação emitida pela ABNT NBR
13966:2008, ABNT NBR 14.020:2002 e
14.024.2004 – rotulagem ambiental, ou outra
documentação que comprove a fabricação
conforme as normas da ABNT NBR, bem
como ateste a fabricação com materiais
originários de fontes de manejo sustentável
(resolução 201/CNJ) - Garantia mínima de 05
anos;
VALOR TOTAL:

5.978,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO
3.1. DO VALOR GLOBAL
3.1.1. Dá-se a este contrato o valor global de R$ 65.779,00 (sessenta e cinco mil e
setecentos e setenta e nove reais).
3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-deobra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas
previdenciários e comerciais e, ainda os gastos com carregamento.
3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a certidões
negativas da RECEITA-INSS, FGTS, SEFAZ e DÉBITOS TRABALHISTAS.
3.2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.2.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das
seguintes classificações orçamentárias:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0024 – 03.001.04.122.1003.1006.449052.000000 – Equipamentos
Permanente – Fonte 0100
Valor Total: R$ 14.015,00 (quatorze mil e quinze reais).
SECRETARIA DE SAÚDE
0068 – 04.002.10.301.1023.1032.449052.000000 – Equipamentos
Permanente – Fonte 0102
Valor Total: R$ 6.738,00 (seis mil e setecentos e trinta e oito reais).

e

Material

e

Material
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONSELHO TUTELAR
0089 – 05.002.08.243.1015.1035.449052.000000 – Equipamentos e Material
Permanente – Fonte 0100
Valor Total: R$ 1.708,00 (um mil e setecentos e oito reais).
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0097 – 05.002.08.244.1015.1036.449052.000000 – Equipamentos e Material
Permanente – Fonte 0100
Valor Total: R$ 14.985,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta e cinco reais).
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0149 – 06.002.12.361.1009.1022.449052.000000 – Equipamentos e Material
Permanente – Fonte 0101
Valor Total: R$ 22.355,00 (vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e cinco reais).
SECRETARIA DE FINANÇAS
0217 – 08.001.04.123.1004.1008.449052.000000 – Equipamentos e Material
Permanente – Fonte 0100
Valor Total: R$ 5.978,00 (cinco mil e novecentos e setenta e oito reais).
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1. O presente contrato terá validade até 31 de dezembro de 2017, contados a partir da data
de sua assinatura e publicação, prazo em que o CONTRATADO, deverá executar os
serviços de forma integral, de acordo com as necessidades das Secretarias, podendo ser
prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, da Lei 8.666 de 21/06/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado, até 30 (trinta) dias após a apresentação das certidões
exigidas por Lei, juntamente com a nota fiscal devidamente atestada pelo servidor
responsável e pelo fiscal designado, observada no art. 5º da Lei nº 8.666/93, através de
ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela CONTRATADA indicando
a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito,
sendo feita através da instituição financeira da Administração Municipal;
5.1.1. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:
a) Razão social.
b) Número da nota fiscal,
c) Data de emissão,
d) Descrição completa dos serviços prestados a Contratante,
e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de
serviço,
do
empenho,
identificação
a
origem
da
licitação
(modalidade/número/processo),
f) Não rasurar as notas.
5.1.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações
que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da
sua reapresentação;
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5.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a
certidões negativas da RECEITA-INSS, FGTS, SEFAZ e DÉBITOS
TRABALHISTAS.
5.1.4. Nenhum pagamento isentará a FORNECEDORA das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
5.1.5. O pagamento da nota fiscal fica condicionado à comprovação de situação de
regularidade da fornecedora.
Escoado o prazo constante no item 5.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora,
devendo o valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a
data de seu efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança.
CLÁUSULA SEXTA–CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO
DOS MATERIAIS
6.1. O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato cuja presença é indispensável,
sob pena de não recebimento dos materiais;
6.2. O recebimento será efetuado no momento da entrega compreendendo, as seguintes
verificações:
a) condições da embalagem e/ou do material;
b) quantidade entregue;
c) apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador
(PREFEITURA), descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total.
6.3 A entrega provisória será para efeito de verificação de conformidade do produto, é nos
casos de estarem danificados ou com embalagem violada, o Fiscal do contrato poderá
suspender o recebimento e devolver os produtos;
6.4 Atendidas as condições indicadas será registrado o recebimento mediante atestado no
verso da Nota Fiscal, ou, em termo próprio.
6.5 O atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento similar,
não configura o recebimento definitivo do material.
6.6 A CONTRATADA deverá fornecer os materiais e instalar no prazo de até 30 dias
úteis, após o recebimento da Autorização de Fornecimento;
6.7 Os materiais devem ser entregues em sua totalidade conforme solicitado na Autorização
de Fornecimento.
6.8 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega
estabelecido, deverá encaminhar a PREFEITURA solicitação de prorrogação de prazo de
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entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente
comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.
6.9 A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela
alegação da empresa contratada, mas por meio de documento que relate e justifique a
ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do
fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou
outro equivalente.
6.10 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela PREFEITURA na forma
da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à
empresa da decisão proferida.
6.11 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo
inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega.
6.12 Fazendo-se necessário a substituição, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez)
dias úteis, para executá-los, contados do primeiro dia útil subsequente aquele do
recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE.
6.13 Os produtos deverão ser entregues no conforme necessidades das Secretarias
Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do Município
de Várzea Grande-MT em local indicado pela Administração da Prefeitura Municipal de
Santa Cruz do Xingu, situado na Avenida 14 de setembro, s/nº, Bairro Centro, em dias úteis
nos horários das 7h30min às 11h30min e das 13h30 às 17h30min.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
7.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste
Contrato que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo
65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde
que resultante de acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do
mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648/98.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da
Contratada às dependências da Secretaria Municipal, quando necessário, para entrega dos
serviços referentes ao objeto;
8.2 Emitir ordem de fornecimento estabelecendo quantidade, local de entrega e demais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
8.3 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste processo licitatório;
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8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;
8.5 Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no
mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o Município
de Santa Cruz do Xingu-MT.
8.6 Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com
as certidões negativas da RECEITA-INSS, FGTS, SEFAZ e DÉBITOS TRABALHISTAS;
8.7 A fiscalização pela Contratante, não exonera nem diminui a completa responsabilidade
da futura Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais;
8.8 Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste edital.
8.9 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na entrega dos
materiais, para imediata correção;
8.10 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento
produtos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, de
acordo com a especificação do Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;
9.2 A CONTRATADA ficará obrigada a entregar os produtos, pretendidos pela
CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
9.3 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
9.4
A vencedora CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos, até a
sua entrega a CONTRATANTE;
9.5 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para CONTRATANTE;
9.6 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para sua contratação;
9.7 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do material a CONTRATANTE, incluindo as
entregas feitas por transportadoras;
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9.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com
a CONTRATANTE;
9.9 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando do fornecimento do material ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;
9.10 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionados ao fornecimento do material, originariamente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
9.11 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação deste processo licitatório;
9.12 Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de
correspondência;
9.13 A contratada deverá entregar os materiais constantes deste Termo de Referência em
perfeitas condições de uso e sem vícios de fabricação;
9.14 A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo
garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do
produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.
9.15 Manter a regularidade documental e fiscal durante todo o período de contratação
exigidas no procedimento licitatório.
9.16. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
9.16.1. A fornecedora é obrigada ainda:
9.16.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
saldá-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com o
CONTRATANTE;
9.16.3. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em
conexão com ele;
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9.16.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal,
relacionadas ao processo licitatório e ao presente contrato/ ata de registro de preços,
originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência; e,
9.16.5. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da Contratante.
9.16.6. Demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei nº 8.666/93 e
alterações, na Lei nº 10.520/2002 e Decreto Municipal 09/2010.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1 O acompanhamento da efetivação desse contrato ficará a cargo da CONTRATANTE,
mediante nomeação dos servidores especialmente designados para este fim, nos termos do
Art. 67 da Lei n. 8.666/93.
10.2 Caberá ainda aos fiscais do contrato, as seguintes obrigações:
10.2.1. Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do
contrato;
10.2.2. Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do
contrato, confirmando o cumprimento das obrigações;
10.2.3. Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o
pactuado;
10.3. Intervir: assumir a execução do contrato;
10.3.1. Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades
detectadas pela Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou
aplicação de penalidades previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de
férias, licenças ou outros motivos, para que o substituto (suplente) possa assumir a
gestão do contrato, evitando prejuízos, interrupções e suspensão das atividades de
fiscalização.
10.3.2. Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas;
10.3.3. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes, decisões e providências que ultrapassarem a sua competência;
10.3.4. Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento ético, probo e cortês;
10.3.5. Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções
devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
10.3.6. Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções
devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
10.3.7. Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas
à regularização das faltas ou defeitos observados;
10.3.8. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de
materiais de reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente
quanto à sua quantidade e qualidade;
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10.3.9. Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto,
adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
10.3.10. Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo,
sempre que cabíveis, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES
11.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em
processo regular, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, sem prejuízo
das demais cominações aplicáveis, podendo ser aplicada, isolada ou cumulativamente:
I. advertência, por escrito;
II. multa sobre o valor global da contratação;
III. suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração Pública por
até 05 (cinco) anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
11.2 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até
05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que
praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002.
11.3 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de
licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das
multas previstas neste Edital, no Contrato e demais cominações legais.
11.4 - A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou
irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequência de pequena monta.
11.5 – Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução
do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da
Lei nº. 8.666/93, sendo:
11.5.1 Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindirá o contrato e
aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.
11.5.2 Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.
11.5.3 Fica estipulado o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
global contratado a título de mora, Poe descumprimento de obrigação contratual e/ou
por dia de atraso no cumprimento de qualquer prazo previsto neste instrumento
contratual.
11.6 – No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos,
danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação
falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento
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equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.
11.7 - Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante
a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.8 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com
a Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias
úteis, a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.
11.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela
CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.
Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma
estabelecida no subitem anterior.
11.10. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impede que o
CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 11.1.
11.11 Independentemente das sanções administrativas, a CONTRATADA está sujeita ao
pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos
ao órgão contratante.
11.12 A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será
precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o
contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1 O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma ou mais das
hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
12.2 – A rescisão contratual poderá ser:
A) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.
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B) amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência da CONTRATANTE.
C) judicial, nos termos da legislação.
12.3. Da decisão da CONTRATANTE de rescindir o Contrato caberá à CONTRATADA,
pedido de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação do ato.
12.4. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a
CONTRATANTE deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis e terá efeito
suspensivo, salvo se houver interrupção dos serviços essenciais o que ensejará direito da
Administração buscar alternativas para assegurar a plena prestação dos serviços.
13. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública,
em caso de inexecução total ou parcial, com as consequências contratuais e as previstas em
lei ou regulamento, nos termos o art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ILÍCITOS PENAIS
13.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
14.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei
8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
15.1 O instrumento contratual terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em
obediência ao disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECEBIMENTO
16.1. Os produtos, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do produto licitado, para posterior
verificação de sua conformidade com o solicitado no Edital de licitação;
b) DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade, características e
quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias
úteis, contados após o recebimento provisório.
16.2. A aceitação dos produtos, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma,
quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações,
verificadas posteriormente.
16.3. Os produtos recusados serão considerados como não entregues.
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16.4. Os custos de retirada e devolução dos produtos recusado, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes, correrão por conta da contratada.
16.5. A empresa contratada terá o prazo máximo de 02 (dois) dias para retirada dos
produtos recusados, após notificação do Gestor do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ao presente contrato.
II. Integram este contrato, o Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico n. 61/2015,
bem com a proposta comercial da empresa contratada.
III. É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente da presente licitação para
qualquer operação Financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu - MT.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
18.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
18.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas
testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.
Santa Cruz do Xingu, 06 de abril de 2017.

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO
XINGU/MT
MAICOL ÂNGELO SOARES
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE

GILMAR FRANCISCO MILAN
MILANFLEX INDÚSTRIA COMÉRCIO
DE MOVEIS EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 86.729.324/0002-61
CONTRATADA

Testemunhas:

MILTON DE SOUSA COSTA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 555.261.951-04

LUÍS MARCÉLIO CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 703.917.181-34
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