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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

ESPECIFICAÇÃO  

CONJUNTO COLETIVO CJC - 01 - Especificação: Conjunto coletivo composto 

de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, 

revestido na face superior em laminado melamínico, e na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura 

tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 

injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo em MDP 

ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado 

melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 

na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em 

laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões 

acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), 

admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e 

lmm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica 

extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) 

ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de 

superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com 

adesivo "Hot Melting'. Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver 

fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), 

com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e 

término de aplicação da fita de bordo no ponto central. O ponto de 

encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos 

UND 
	

65 

ITEM 

o 

1 

UND QTDE 

 

1 

1.1. Registro de preços para aquisições de mobiliário escalar para educação in antil: 

Conjunto de mesa e cadeiras para uso no Centros de Educação Infantil da Secretaria de 

Educação do Município de Quixadá-CE. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Secretaria Municipal da Educação de Quixadá em vista de melhorar a qualidade 

de ensino e, especial aos Centros de Educação Infantil, pois é nessa fase de 

aprendizagem que se requer ainda mais um cuidado a formação cognitivas. Nesse viés, 

repor o mobiliário de primeira necessidade nos CEIs serve para que as crianças possam 

permanecer com conforto atendendo assim a legislação que ampara e determina as 

condições adequadas de cuidado e educação. As crianças de 4 anos utilizam muitos 

espaços alternativos, mas, também usam as carteiras pois fazem a iniciação da leitura 

e escrita, bem como muitas as atividades lúdicas precisam ser desenvolvidas sob uma 

base ergonomicamente adequada. 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1. A aquisição ora solicitado, será realizado por empresa especializada, devendo o 

mesmo obedecer todas as normas necessárias à sua contratação, como também 

atender todos os critérios, conforme tabela abaixo: 
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que facilitem seu arrancamento. - Estrutura da mesa composta de: • Pés 

confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 

secção circular diâmetro de 38mm 	(1 1/2"), em chapa 	16 (1,5mm); 	• 
( 

% 
Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 

 
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à 

estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x 

comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno 

copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, 

fixadas à 	estrutura através de encaixe. 	No 	molde da sapata 	deve ser 

gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número 

identificador do polímero, identificação do modelo, o nome da empresa 

fabricante do componente injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro 

correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde 

também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de 

diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do 

fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logornarca. Pintura dos elementos 

metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 

polimerizada em estufa, 	espessura 	mínima de 40 micrometros na cor 

CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 

isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Nos 

moldes 	do 	assento 	e 	do 	encosto 	devem 	ser 	gravados 	o 	símbolo 

internacional 	de 	reciclagem, 	apresentando 	o 	número 	identificador 	do 

polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 

componente 	injetado. 	Nesses 	moldes 	também 	devem 	ser 	inseridos 

datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), 

indicando mês e ano de fabricação. Obs. 	1: O nome do fabricante do 

componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado 

ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono 

laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 

"repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ ponteiras em 

polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na 

cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. 	No 	molde 	da 	sapata/ponteira 	deve 	ser gravado 	o 	símbolo 

internacional 	de 	reciclagem, 	apresentando 	o 	número 	identificador 	do 

polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 

componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador 

duplo 	com 	miolo 	giratório 	de 	5 	ou 	6 	mm 	de 	diâmetro 	(tipo 	insert), 

indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do 

componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado 

ou não de sua própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta 

em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 

estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 
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4. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Para o fornecimento dos bens serão emitidas ordens de compras, em 

conformidade com as propostas das licitantes vencedoras de cada lote. 

4.2. A Ata de Registro de Preços produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data 

de sua assinatura e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses. 

4.3. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 

lavratura da respectiva Ata de Registro de Preços, subscrita pelo Município, através da 

Secretaria Gestora, representada pela Secretária Ordenadora de Despesa, e o licitante 

vencedor, que observará os termos do da Lei n.2  8.666/93, da Lei n.2  10.520/02, e 

demais normas pertinentes. 

S. DO CONTRATO, DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO. 

5.1 - Não será permitida em hipótese alguma a subcontratação para o objeto deste 

certame. 

5.2- A fiscalização do contrato dar-se-á nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 

1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

5.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da 

Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

5.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários à regularização eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

6. A FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será realizado a contratada, quando regularmente executados a 

compra dos bens, na proporção de sua execução, segundo as autorizações de ordens 

de compra expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente 

atestadas pelo setor competente, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e 

Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 

6.2. Por ocasião da execução da aquisição o contratado deverá apresentar recibo em 

02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas 

em nome da Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 

6.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em 

conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação 

tratada nos subitens anteriores, observadas as disposições editalícias e deste termo. 

6.4. Caso constatada 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 
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reapresentação. 

6.5. Para cada Ordem de Compra, o fornecedor sérá emitir uma única nota 

fiscal/fatura. 

6.6. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões 

apresentadas, para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao (à) CONTRATADO (A) todas as 

condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo 

Contratual, consoante estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

7.3. Comunicar ao (à) CONTRATADO (A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a 

execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências 

corretivas; 

7.4. Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A) à vista das Notas Fiscais 

/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO(A) 

8.1. Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos 

estabelecidos neste Termo de Referência e no Termo Contratual e na proposta 

vencedora do certame; 

8.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei 

de Licitações; 

8.3. Utilizar profissionais devidamente habilitados, substituindo-os nos casos de 

impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a 

boa prestação dos serviços; 

8.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos bens, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 

8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades apontadas 

pelo(a) CONTRATANTE; 

8.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 

prepostos envolvidos na execução do objeto contratual, inclusive, respondendo 

pecuniariamente; 

8.7. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua 

responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, 

incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive, as contribuições 

previdenciárias fiscais e para fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 

trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 

Quixadá por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a 

inadimplência do(a) CONTRATADO(A), com referência às suas obrigações, não se 

transfere à Prefeitura Municipal de Quixadá 

8.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 

dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com 
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o objeto do contrato; 	 - 

8.9. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 

Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

91. Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de 

fornecimento executados, obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto 

desta licitação, expedida por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em 

questão, comprovando a plena satisfação de sua execução. Somente serão 

considerados válidos os atestados com timbre da entidade expedidora e com 

identificação do nome completo do emitente. O atestado deverá ser datado e assinado 

por pessoa física identificada pelo nome e cargo exercido na entidade, estando às 

informações sujeitas à conferência pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem 

como as demais informações: 

a) nome, CNPJ e endereço completo da pessoa jurídica tomadora dos serviços e 

emitente do atestado; 

b) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento; 

c) descrição dos fornecimentos; 

d) período de execução; 

e) local e data da emissão do atestado; 

f) identificação (nome e cargo ou função) e assinatura do signatário do 

atestado. 

9.2. No atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens 

cuja execução ou entrega foram realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de 

Referência deste edital, conforme o caso. 

9.3. Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade 

técnica para comprovação ao que dispõe o item 9.2, instrumento de nota 

fiscal/contrato de prestação de fornecimento respectivos ao qual o atestado faz 

vinculação. 

10. DA GÊRENCIA DE CONTRATOS 

10.1. Durante a vigência deste contato, a execução deste objeto será acompanhada e 

fiscalizada pela Sra. Helma Brito de Oliveira, Gestora de Contratos. 

11. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

11.1. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do menor 

preço, observado as especificações e parâmetros definidos neste termo. A modalidade 

será realizado através de Pregão Eletrônico. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o 

licitante que: 

12.1.1. Ensejar retardamento da realização do certame. 

12.1.2. Cometer fraude fiscal. 
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12.1.3 Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame. 

12.1.4 Apresentar documento ou declaração falsa. ctPA 	. 

12.1.5 Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qual, '$ fay9io , 
certame. 	 I ce  

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo. 

12.1.7. Cometer fraude na entrega do produto, e 

12.1.8. Descumprir prazos. 

12.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura 

Municipal de Quixadá-CE, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

12.3. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a 

advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além 

de muitas estipuladas na forma a seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa 

do fornecedor em assinar o Termo Contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da 

data de sua convocação. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, 

na entrega do produto, sobre o valor global do Contrato. 

c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de: 

c.1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto. 

c.2) Desistência de entregar o produto. 

12.4. As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo 

cumulativo. 

12.5. O valor da multa aplicada será deduzido pela Administração por ocasião do 

pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à 

CONTRATADA. 

12.6. As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com o Município de 

Quíxadá serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos 

em que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração. 

12.7. A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Quixadá 

será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão prevista no 

item anterior. 

12.8. As sanções previstas no item 12.7 poderão ser aplicadas à Contratada que: 

12.8.1. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação. 

12.8.2. Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a 

Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.9. A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência parcial a 

outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com 

as consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente. 

12.10. Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a 

processo administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos 

prévios da citação, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição 

Federal de 1988. 
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13. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer 

tempo, de conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n2  8.666/93, e suas 

alterações posteriores. 

13.2. A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras 

penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

II - Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste 

Instrumento sem prévia anuência da CONTRATANTE; 

III - Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato; 

IV - Cometer, reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 

V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do 

Contrato. 

13.3. Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA 

somente o valor relativo à compra dos bens (visando afastar o enriquecimento ilícito), 

descontadas as multas porventura aplicadas. 

14. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTAÇÃO (ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à 

conta de recursos específicos consignados no vigente Orçamento Municipal, inerente 

à Secretaria Contratante quando da elaboração do termo de contrato. 

14.2. Com  base no art. 7, § 22  do Decreto Federal nQ 7.892 de 23 de janeiro de 2013, 

que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n2  8.666, 

de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitação para registro de preços não é 

necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 

formalização do contrato ou outro instrumento hábil". 

Quixadá - Ceará, 20 de dezembro de 2022. 

VER ÚZIIDDQ1ROZ 

Secretária da Educação 
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!Quixadá Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.govbr> 

Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01/2022, 
originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.02012022-PERP, da Prefeitura 
Municipal de Maranguape/CE. 
1 mensagem 

Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.gov.br> 	 27 de dezembro de 2022 às 13:35 
Para: coord.financ.educacaogmaiI.com  

Prezados, 

Boa tarde, venho através do presente (em anexo), solicitar autorização de Adesão, caso a solicitação seja 
autorizada, solicito os documentos abaixo especificados: 

EDITAL E TODOS OS ANEXOS: 
AVISO DE LICITAÇÃO; 
CÓPIA DO DECRETO MUNICIPAL QUE ORIGINOU AATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

DE REGISTRO DE PREÇOS; 
./ISO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

DESDE DE JÁ AGRADECEMOS, 

Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.012022, originária do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 04.0202022-PERP.PDF 
1279K 

https://mail.googlecom/mail/u/2/?ik5a3aa1  962d&view=pt&search=all&pefmt .d=tnread-a%3Ar8172645168201 293505&simpkmsg-a%3Ar8i 74... 	1 11 1 
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SOLICITAÇÃO DE ADESÃO (CARONA) 	 \ 

Assunto: Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01I2O1oSjÇ2f.ia  do 
PREGAO ELETRONICO N° 04.02012022-PERP, da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE. 

limo. Sr. Raimundo Soares Ramos Júnior 
Secretário Municipal de Educação, 

Pelo presente instrumento solicitamos que nos conceda AUTORIZAÇÃO para aderir a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01/2022, originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.02012022-PERP, 
cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS 
DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, em conformidade com o  Decreto N° 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 
2018  c /c artigo 15, Lei Federal N° 8.666, de 21/06/1993, e demais legislações vigentes. 

Ademais, verificamos que a referida Ata de Registro de Preços N° 04.020.01/2022, atende as 
necessidades atuais da Secretaria Municipal de Quixadá/CE, para o item e quantitativo especificado 
abaixo: 

LOTE 01 -AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR UNIT. VALOR 
TOTAL 

2 

CONJUNTO COLETIVO CJC - 01 - Especificação: Conjunto 
coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa 
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado meIa mínico, e na face inferior em laminado melammnico 
de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo 
em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado meiaminico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, 	acabamento 	texturizado, 	na 	cor 	CINZA, 	cantos 
arredondados. 	Revestimento 	na 	face 	inferior 	em 	laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões 
acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura 
e profundidade e +1- lmm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com 
adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento minima de 
70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 
3mm (espessura), com tolerância de +1- 0,5mm para espessura. 
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de 
bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não 
deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu 
arrancamento. - Estrutura da mesa composta de: 	Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 
16 (1,5mm); 	Travessas em tubo de aço carbono, laminado a 
frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 
(1 ,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", 
cabeça 	chata, 	fenda 	simples. 	Sapatas 	em 	polipropileno 
copoiímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da 
sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, identificação 
do modelo, o nome da empresa fabricante do componente 
injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente 
ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também 
deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de 
diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: 
O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi 1 Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 

UNO 65 R$ 2 292,00 R$ 148 980,00 
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estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.  
Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver 
referências). Nos moldes do assento e do encosto devem ser 

< 
gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses 
moldes também devem ser inseridos datadores duplos com 
miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês 
e 	ano 	de 	fabricação. 	Obs. 	1: 	O 	nome 	do 	fabricante 	do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 

¼' 

20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 
4,8mm, 	comprimento 	12mm. 	Sapatas/ 	ponteiras 	em 
polipropileno 	copolímero 	virgem, 	isento 	de 	cargas 	minerais, 
injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura 
através 	de 	encaixe 	e 	pino 	expansor. 	No 	molde 	da 
sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a 
identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido 
datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro 
(tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome 
do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado 
por extenso, acompanhado ou não de sua própria Iogomarca. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, 	eletrostática, 	brilhante, 	polimerizada 	em 	estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 

VALOR TOTAL R$148.980,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O GABINETE DO PREFEITO: R$ 148.980,00 (CENTO E 
QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

Aproveito para renovar a V. Ex. protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Quixadá/CE, 27 de dezembro de 2022. 

- 
Veru a Jardim .'• eiroz 
Secretária da Educação 
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Quixadá 
PRIMIURA Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.gov.br> 

Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01/2022 9  
originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.020/2022-PERP, da Prefeitura 
Municipal de Maranguape/CE. 
3 mensagens 

Educação Prefeitura de Quixadá <educacao©quixada.ce.gov.br> 	 27 de dezembro de 2022 às 13:35 
Para: coord.financ.educacao©gmail.com  

Prezados, 

Boa tarde, venho através do presente (em anexo), solicitar autorização de Adesão, caso a solicitação seja 
autorizada, solicito os documentos abaixo especificados: 

EDITAL E TODOS OS ANEXOS; 
AVISO DE LICITAÇÃO; 
CÓPIA DO DECRETO MUNICIPAL QUE ORIGINOU AATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
.VISO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

DESDE DE JÁ AGRADECEMOS, 

Solicitação de Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.012022, originária do PREGÃO 
j ELETRÔNICO N° 04.0202022-PERP.PDF 

1279K 

COORDENADORIA FINANCEIRA <coord.financ.educacaogmaiI.com> 	 27 de dezembro de 2022 às 15:16 
Para: Educação Prefeitura de Quixadá <educacao©quixada.ce.gov.br> 

Boa Tarde 

Segue em anexo oficio resposta a sua SOLICITAÇÃO DE ADESÃO(CARONA). 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04.020.01/2022, originario do 
PREGAO ELETRONICO No.04.020/2022-PERP 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

OFICIO 122704.pdf 
- 1334K 

COORDENADORIA FINANCEIRA <coord.financ.educacao©gmail.com> 	 27 de dezembro de 2022 às 16:01 
Para: Educação Prefeitura de Quixadá <educacao©quixada.ce.gov.br> 

Segue em anexo adicional arquivos correspondentes a: 
DECRETO NO.6448/2016 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO 
Texto das mensagens anteriores oculto] 

3 anexos 

ATA MOBILIARIO SME - TR COMERCIO.PDF 
—' 2476K 

DECRETO N°6.448 -2016 REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREGÕES.pdf 
—J 5775K 

https;,'!mail.google.com/mail/u/2/?ik=5a3aal 962d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar81 72645168201 293505&simplmsg-a%3Ar81 74.. 	112 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DAATA.PDF 
- 155K 
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MARANGUAPE 

 

DEFETL PÁ 

Ofício N2:  122704/2022 - SME 

Pk. 

Maranguape - Ceará, 27 de dezembro 

A Uma. Senhora 

Verúzia Jardim de Oliveira 

Secretária de Educação do Município de O.uixadá-CE. 

Resposta a Solicitação de Adesão (Carona) 

Venho por meio deste, informar da ANUÊNCIA da Secretaria Municipal de Educação de 

Maranguape/CE, quanto à Adesão à Ata de Registro de Preços 1\12. 04.020.01/2022, oriunda do 

Pregão Eletrônico N° 04.020/2022 PERP, realizado neste município, visando o Registro de preços 

para aquisições de mobiliário escolar e aparelhos de ares-condicionados para atender as 

necessidades da Secretaria de Educação do Município de Maranguape-CE. 

Ressaltando que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços não 

poderão exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob responsabilidade 

do vencedor, em manifestar interesse ou não quanto à contratação, devendo assim, os 

solicitantes, providenciar a devida consulta. 

Fornecedor:. TR COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA 

CNPJ: 14.899.783/0001-00 

ENDEREÇO: Rua Padre Maximiniano Pinto da Rocha, n° 2334, Centro, Cascavel ICE 

t 	REPRESENTANTE: Juciane da Silva Oliveira Azevedo (Administradora) 
CPF N: 029.850.403-02 

LOTE 01— DESTINADO À AMPLA PARTICIPAÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 	 UND. 1 QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

2 

CONJUNTO 	 COLETIVO 	 CJC-01 
DESCRIÇÃO: 

Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa 

com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado 

melamínico, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão 

- BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com 

assento e encosto em po!ipropileno injetado, montados sobre estrutura 

tubular de aço. Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, 

revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 

0,8mrn de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melarninico de 

baixa 	pressão 	. 	BP, 	na 	cor 	BRANCA. 	Dimensões acabadas 	800rnrn 

CONJ. 65 KUTZ R$ 2.292,00 R$ 148.980,00 

PaLácio da Intendência 

Rua Get, Antônio Botelho, 314 - Centro - CEP: 61940-0051 Maranguape - CE 
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(largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se 

tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +1- lmm para 
espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica 
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, 

acabamento de superfície texturizado, na cor LARANJA (ver referências), 

coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima 

de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,Smm para espessura. Centralizar 
ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central. 
O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou 
deslocamentos 	que 	facilitem 	seu 	arrancamento. 
Estrutura 	da 	mesa 	composta 	de: 
• Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 

costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2'), em chapa 16 
(1,5mm); 
• Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,Smm). Fixação do 
tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, 

diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. 
Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No 

molde da sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 

apresentando o número identificador do polímero, identificação do 

modelo, o nome da empresa fabricante do componente injetado, e a 
espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a 
peça é adequada. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo 

com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e 
ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser 

obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua 

própria logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 

híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizacla em estufa, 

espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
Cadeira: 
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetados, na cor LARANJA (ver referências). Nos moldes do 
assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de 

reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a 

identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos 

datadores duplos com miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo 
insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante 

do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 

acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de 

aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 

através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. Sapatas/ ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento 

de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor. No molde da 
sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 

apresentando o número identificador do polímero, a identificação do 
modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse 

molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 
ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. 
Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 

grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA. 
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Informamos ainda que se encontra anexo este oficio os documentos solicitados (Edital 

de Licitação, Proposta de Preços, Ata de Registro de Preços, Termo de Homologação, entre 

outros) pertinentes a referente contratação. 

RAIMUNDO OARES RAMOS JÚNIOR 

SECRETÁ O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PaLácio da Intendência 

Rua Cet. Antônio Botelho, 314 - Centro - CEP: 61940-0051 Maranguape - CE 

Site: www.maranguape.ce.gov.br  1 Telefone: (85) 3369.9101 
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Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.gov.hr> 

Solicitação de Anuência à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01/2022, 
originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.020/2022-PERP, da Prefeitura 
Municipal de Maranguape/CE. 
1 mensagem 	 1. 

/ 	 
Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.gov.br> f 
Para: rota.dosoIchotmail.com  

Prezados, 

  

7 de dezembro de 2022 às 16:00 

Boa tarde. 
Venho através do presente (em anexo), solicitar anuência da Vossa empresa para fornecer o item especificado no 
anexo. Caso a solicitação de anuência seja atendida, solicito os documentos abaixo especificados: 

CONTRATO SOCIAL E SEUS ADITIVOS; 
RG E CPF DO SÓCIO ADMINISTRADOR,-
PROVA 

DMINISTRADOR;
PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ); PROVA DE INSCRIÇÃO 
NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL; 

ROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (INCLUSIVE 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS), COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN N°1.751, DE 02/10/2014; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À FAZENDA ESTADUAL.: 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA Ã FAZENDA MUNICIPAL; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS); 
PFDVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA; 
CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA; 
BALANÇO PATRIMONIAL; 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA (CAPITAL MÍNIMO DE 10%); 
ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU 
PRIVADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE, COMPROVANDO APTIDÃO DA LICITANTE PARA 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, ASSIM ENTENDIDO COMO: 
PARA O LOTE 01 E 02: FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES; 
DECLARAÇÃO DE QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI N°. 9.854. DE 27/10/1999, PUBLICADA 
NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ART, 72, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA 
MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA 
MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR 
DE 14 (QUATORZE) ANOS, CONFORME MODELO CONSTANTE NOS ANEXOS DESTE EDITAL: 
DECLARAÇÃO, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, DE QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 

RA LICITAR OU CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 
A LEI N°. 8.666/93 E DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO 

CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §20. DA LEI N°. 
8.666/93); 

DESDE DE JÁ AGRADECEMOS, 

• Solicitação de Anuência à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020012022, originária do PREGÃO 
J ELETRÔNICO N° 04.0202022-PERP, da Prefeitura Municipal de MaranguapeCE..PDF 

1295K 

https://mai!.google.com/mail/u/2/7ik=5a3aa'r962d&view=pt&seerch=alI&permthid °thread-a%3Ar169086870715451405S&simplmsg-a%3Ar-1436.. 
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SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA DA EMPRESA (CARONA) 

A 
Empresa: TR COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 
Endereço: Rua Padre Maximiniano Pinto da Rocha, n° 2334, Centro - Cascavel/CE 
CNPJ: 14.899.78310001-00 
lima. Sra. Juciane da Silva Oliveira Azevedo 

NESTA 

Conforme autorização do Secretário de Educação do Município de MaranguapelCE, Gestor da Ata 
de Registro de Preços n° 04.020.01/2022, que tem por objeto os REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇOES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, o qual a 
empresa TR COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA sagrou-se arrematante do item 02, do LOTE 01 - 
DESTINADO A AMPLA PARTICIPAÇÃO. Através deste, por meio do presente, provocar essa empresa para 
que se manifeste acerca do interesse no fornecimento do item abaixo citado nas quantidades e 
especificações para fins de suprir as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Quixadá/CE, 
nos mesmos moldes e termos avençados no Edital de Pregão Eletrônico n° 04.020/2022 - PERP e Ata de 
Registro n° 04.020.01/2022, conforme anotação abaixo: 

LOTE 01 - DESTINADO A AMPLA PARTICIPACÃO 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR UNIT. VALOR 

TOTAL 

2 

CONJUNTO COLETIVO CJC - 01 - Especificação: Conjunto 
coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa 
com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado melamínico, e na face inferior em laminado melamínico 
de baixa pressão - BP, montado sobre estrutura tubular de aço. 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo 
em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face 
superior em laminado melamínico de alta pressão. 0,8mm de 
espessura, 	acabamento 	texturizado, 	na 	cor 	CINZA, 	cantos 
arredondados. 	Revestimento 	na 	face 	inferior 	em 	laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões 
acabadas 800mm (largura) x 800mm (profundidade) x 25,8mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura 
e profundidade e +1- lmm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com 
adesivo "Hot Melting'. Resistência ao arrancamento mínima de 
70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 29mm (largura) x 
3mm (espessura), com tolerância de +1- 05mm para espessura. 
Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de 
bordo no ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo não 
deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu 
arrancamento. - Estrutura da mesa composta de: • Pés 
confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2), em chapa 
16 (1,5mm); . Travessas em tubo de aço carbono, laminado a 
frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 
(1 ,5mm). Fixação do tampo á estrutura através de parafusos 
rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", 
cabeça 	chata, 	fenda 	simples. 	Sapatas 	em 	polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. No molde da 
sapata deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, identificação 
do modelo, o nome da empresa fabricante do componente 
injetado, e a espessura da chapa e o diâmetro correspondente 
ao tubo para o qual a peça é adequada. Nesse molde também 
deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de 
diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs.: 
O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria 
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logomarca. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetados, na cor LARANJA (ver 
referências). Nos moldes do assento e do encosto devem ser 

f 	, " 

7'Y  
3__- 	•u 

.- 
gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses 
moldes também devem ser inseridos datadores duplos com 
miolo giratório, de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês 
e 	ano 	de 	fabricação. 	Obs. 	1: 	O 	nome 	do 	fabricante 	do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 

\ 

\:. •__;/' 

20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de "repuxo', diâmetro de 
4,8mm, 	comprimento 	12mm. 	Sapatas/ 	ponteiras 	em 
polipropiieno 	copolímero 	virgem, 	isento 	de 	cargas 	minerais, 
injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura 
através 	de 	encaixe 	e 	pino 	expansor. 	No 	molde 	da 
sapata/ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a 
identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido 
datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro 
(tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome 
do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado 
por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi 
Poliéster, 	eletrostática, 	brilhante, 	polimerizada 	em 	estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. 

VALOR TOTAL R$ 148.980,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O GABINETE DO PREFEITO: R$ 148.980,00 (CENTO E 
QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

Aproveito para renovar a V. Ex. protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Quixadá/CE, 27 de dezembro de 2022. 

VerbzIJard1ii..d...Qjeiroz 
Secretária da Educação 
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Quixadá 
	

Educação Prefeitura de Quixadá <educacaoquixada.ce.gov.br> 
-' ,_,,., 

Solicitação de Anuência à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.01/2022, 
originária do PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.02012022-PERP, da Prefeitura 
Municipal de Maranguape/CE. 
2 mensagens 

Educação Prefeitura de Quixadá <educacao@quixada.ce.gov.br> 	 27 de dezembro de 2022 às 16:00 
Para: rota.dosol@hotmail.com  

7 \ 
Prezados,  

Boa tarde, 	 .. ----_L- 	;) 
Venho através do presente (em anexo), solicitar anuência da Vossa empresa para fornecer o item 'peÔificado ro,'. 
anexo. Caso a solicitação de anuência seja atendida, solicito os documentos abaixo especificados:\. 	,. i 

CONTRATO SOCIAL E SEUS ADITIVOS; 
RG E CPF DO SÓCIO ADMINISTRADOR; 
PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ); PROVA DE INSCRIÇÃO 

O CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (INCLUSIVE 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS), COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN N° 1.751, DE 02/10/2014; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À FAZENDA ESTADUAL; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À FAZENDA MUNICIPAL; 
PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS); 
PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, MEDIANTE A 
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA; 
CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA; 
BALANÇO PATRIMONIAL; 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA (CAPITAL MÍNIMO DE 10%); 
ATESTADO DE DESEMPENHO ANTERIOR FORNECIDO POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU 
PRIVADO, COM IDENTIFICAÇÃO DO ASSINANTE, COMPROVANDO APTIDÃO DA LICITANTE PARA 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, ASSIM ENTENDIDO COMO: 
PARA O LOTE 01 E 02: FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES; 
DECLARAÇÃO DE QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI N°. 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA 
NO DOU DE 28/10/1999, EAO INCISO XXXIII, DO ART. 72, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA 
MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA 
MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR 
DE 14 (QUATORZE) ANOS, CONFORME MODELO CONSTANTE NOS ANEXOS DESTE EDITAL; 

ECLARAÇÃO, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, DE QUE A LICITANTE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA 
r'ARA LICITAR OU CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 
DA LEI N°. 8.666/93 E DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO 
CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §20, DA LEI N°. 
8.666/93); 

DESDE DE JÁ AGRADECEMOS, 

Solicitação de Anuência à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 04.020.012022, originária do PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 04.0202022-PERP, da Prefeitura Municipal de MaranguapeCE..PDF 
1295K 

rota do sol <rota.dosol@hotmail.com> 	 28 de dezembro de 2022 às 08:08 
Para: Educação Prefeitura de Quixadá <educacao©quixada.ce.gov.br> 

Bom Dia, 

Conforme solicitado via e-mail venho através deste comunicar que a empresa TR COMÉRCIO SERVIÇOS E 
LOCAÇÃO LTDA, CNPJ n2  14.899.783/0001-00, representada por sua sócia a Sra. JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA 
AZEVEDO, CPF/MF n9  029.850403-02, ACEITA a ADESÃO da Ata de Registro de Preços n°  n° 04.020.01/2022, 

ts:ímail.google.com/mail/u/2/?jk=5a3aa 962a&view=pt&searçh=all&permh drthread..a%3Arl 69086870715451 4058&simpl=msg-a%3Ar-1436.. 11 
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celebrada em decorrência do processo licitatório pregão eletrônico n°  04.020/ 2022 — PERP, para SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ,CE. 

Segue em anexo toda a documentação solicitada pela Secretaria da Educação de Quixadá,Ce. 

Desde já agradeço a atenção 

De: Educação Prefeitura de Quixadá <educacao©quixada.ce.gov.br> 

Enviado: terça-feira, 27 de dezembro de 2022 16:00 

Para: rota.dosoi@hotmail.com  <rota.dosol@hotmail.com> 

Assunto: Solicitação de Anuência à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°  04.020.01/2022, originária do PREGÃO 

ELETRÔNICO N 2  04.020/2022-PERP, da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE. 

ITexto das mensagens anteriores oculto} 

16 anexos 

OFICIO DE ADESAO AATA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.pdf 
674K 

60  ---3° ADITIVO TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - JUCIANE.pdf 
3144K 

CNH DIGITAL JUCIANE.pdf 

00 
283K 

CNPJ - TR COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - JUCIANE.pdf 
-j  133K 

, 	FIC ATUAL JUCIANE.pdf 
—J 91K 

FEDERAL VALIDA ATE 12 DE ABRIL DE 2023.pdf 
—a 78K 

CERTIDAO ESTADUAL VALIDA ATE 19 DE FEVEREIRO DE 2023.pdf 
139K 

CERTIDAO MUNICIPAL VALIDA ATE 20 DE JANEIIRO DE 2023.pdf 
- 22K 

rnCERTIDAO FGTS VALIDA ATE 09 DE JANEIRO DE 2023.pdf 
- 204K 

CERTIDAO TRABALHISTA VALIDA ATE 19 DE JUNHO DE 2023.pdf 
85K 

FALENCIA E CONCORDATA VALIDA ATE 25 DE JANEIRO DE 2023.pdf 
8K 

j BALANÇO 2021 - TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA.pdf 
2910K 

CERTIDAO SIMPLIFICADA - TR COMÉRCIO JUCIANE.pdf 
1828K 

ATESTADO BARATAO CLASS.pdf 
—' 337K 

- 
ATESTADO MARANGUAPE SEC. EDUCACAO.pdf 
270K 

DECLARAÇÃO - MENOR 18 ANOS - SUPERVENIENCIA - MICRO EMPRESA - SIMPLES NACIONAL.pdf 
674K 

hftrI/maiI.aooQIe.ccm/mail/u/2/?ikr5a3aa1 962d&view=pt&searchall&perrnttiid rthreada%3Ar16908687071 54514058&simplmsg-a%3Ar-1436... 2/2 
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TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA 

CNPJ: 14.899.783/0001-00 
RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000 

PROPOSTA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS  

Proposta destinada Secretaria de Educação do Município de Quixadá-Ce. 

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADA-CE.  

DADOS DA EMPRESA:  TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA 
CNPJ:  14.899.783/0001-00 
ENDEREÇO:  RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SL 01. CENTRO. CASCAVEL-CE, CEP: 62.850000 
TELEFONE:  85 997270543 

ME DO REPRESENTANTE:  JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO, CPF: 029.850.403-02 
OS BANCARIOS:  BANCO: 341- ITAú, AGÊNCIA: 1338, CONTA CORRENTE: 98295-0  

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

CONJUNTO COLETIVO CJC-01 

DESCRIÇÃO: 
Conjunto coletivo composto de 1 (uma) mesa e 4 
(quatro) cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou 
MDF, 	revestido 	na 	face 	superior 	em 	laminado 
melamínico, 	e 	na 	face 	inferior 	em 	laminado 
melamínico de baixa pressão - BP. montado sobre 
estrutura tubular 	de aço. 	Cadeira empilhável com 
assento 	e 	encosto 	em 	polipropileno 	injetado, 
montados 	sobre 	estrutura 	tubular 	de 	aço. 	Mesa 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, 	na 	cor 	CINZA, 	cantos 	arredondados. 
Revestimento 	na 	face 	inferior 	em 	laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. 
Dimensões acabadas 800mm (IargL 	x 800mm 
(profundidade) x 25,8mm (espessura), admitindo-se 
tolerância de até + 2mm para largura e profundidade 
e +1- lmm para espessura. Topos encabeçados com 
fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada 
em PVC (cloreto de polivinila): PP (polipropileno) ou 

CONJ. 65 Kutz R$ 2.292,00 R$ 148.980,00 

PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, 
acabamento 	de 	superfície 	texturizado, 	na 	cor 
LARANJA (ver referências), 	coladas com adesivo 
"Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima 
de 70N 	(ver fabricação). 	Dimensões nominais de 
29mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância 
de +1- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de 
início e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central. O ponto de encontro da fita de bordo 
não deve apresentar espaços ou deslocamentos que 
facilitem seu arrancamento. 
Estrutura da mesa composta de: 

• Pés 	confeccionados 	em 	tubo 	de 	aço 
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TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA 
CNPJ: 14.899.783/0001-00 

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000 

carbono, 	laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 
secção circular diâmetro de 38mm (1 	1/2'), 
em chapa 16 (1,5mm); 

• Travessas 	em 	tubo 	de 	aço 	carbono, 
laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 	secção 
retangular de 20 x 40mm, em chapa 	16 
(1,5mm). 	Fixação 	do 	tampo 	à 	estrutura 
através 	de 	parafusos 	rosca 	máquina 
polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 
2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em 
polipropileno 	copolímero virgem, 	isento 	de 
cargas minerais, injetadas na cor LARANJA, 
fixadas à estrutura através de encaixe. No 
molde da sapata deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o 
número 	identificador 	do 	polímero, 
identificação do modelo, o nome da empresa 
fabricante 	do 	componente 	injetado, 	e 	a 
espessura 	da 	chapa 	e 	o 	diâmetro 
correspondente ao tubo para o qual a peça é 
adequada. Nesse molde também deve ser 
inserido datador duplo com miolo giratório de 
16mm 	de diâmetro 	(tipo 	nsert), 	indicando 
mês e ano de fabricação. Obs.: O nome do 
fabricante 	do 	componente 	deve 	ser 
obrigatoriamente 	grafado 	por 	extenso, 
acompanhado 	ou 	não 	de 	sua 	própria 
logomarca. Pintura dos elementos metálicos 
em 	tinta 	em 	pó 	híbrida 	Epóxi 	/ 	Poliéster, 
eletrostática, 	brilhante, 	polimerizada 	em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor CINZA. 

Cadeira: 
Assento 	e 	encosto 	em 	polipropileno 	copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor 
LARANJA (ver referências). Nos moldes do assento 
e 	do 	encosto 	devem 	ser 	gravados 	o 	símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero, a identificação do modelo, 
e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. 	Nesses 	moldes 	também 	devem 	ser 
inseridos datadores duplos com miolo giratório, de 
16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano 
de fabricação. Obs. 	1: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado por 
extenso, 	acompanhado 	ou 	não 	de 	sua 	própria 
logomarca. 	Estrutura 	em 	tubo 	de 	aço 	carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4.8mm, comprimento 12mm. Sapatas/ 
ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetadas na cor LARANJA (ver 
referências), fixadas à estrutura através de encaixe e 
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TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES LIDA 
CNPJ: 14.899.783/0001-00 

RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, 2334-Altos, SALA 01, CENTRO, CASCAVEL,CE, CEP 62.850-000 

pino expansor. No molde da sapata/ponteira deve 
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a 
identificação 	do 	modelo, 	e o 	nome da 	empresa 
fabricante 	do 	componente 	injetado. 	Nesse 	molde 
também deve ser inserido datador duplo com miolo 
giratório de 5 ou 6 mm de diâmetro (tipo insert), 
indicando mês e ano de fabricação. 
Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve 
ser 	obrigatoriamente 	grafado 	por 	extenso, 
acompanhado ou 	não de sua própria logomarca. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida 	Epóxi 	/ 	Poliéster, 	eletrostática, 	brilhante, 
polimerizada 	em 	estufa, 	espessura 	mínima 	40 

[A micrometros, na cor CINZA. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 148.980,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Oitenta Reais)  

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

Declaro que a empresa acima mencionada está apta para realizar transações comerciais junto a Órgãos Públicos, 
estando em dia com as obrigações com o Fisco Municipal, Estadual e Federal, como também com a Previdência Social, o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Débitos Trabalhistas.  

Cascavel,Ce, 27 de dezembro de 2022. 

TR COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA 
CNPJ n° 14.899.783/0001-00 

JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO 
CPF n° 029.850.403-02 o 
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TR COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 
CNPJ n° 14.899.783/0001-00 

Rua Padre Maxmiano Pinto da Rocha n° 2334, Bairro: Centro, CEP: 62.850-000, Cascavel/CE 

DECLARACÃO 

TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, com registro na junta Comercial do 
Estado do Ceará sob o NIRE 23600230375. inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 14 899 783/0001-00. 
sediada à Rua Padre Maximiano Pinto da Rocha n° 2334, Bairro Centro, CEP 62 850-000. 
Cascavel.,-'CE, neste ato representada por seu sócio o Sra JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA 
AZEVEDO, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens. empresaria. nascido em 
'12/05/1989, natural da cidade de Fortaleza/CE. portadora da CNH n" 07946864551 DETRAN/CE e 
inscrita no CPF/MF n° 029 850 403-02. residente e domiciliado a Rua Maria de Lourdes Bezerra n' 
976. CEP 62.850-000, Bairro: Planalto Novo Cascavel. Cascavel/CE., DECLARA sob as penas da e 
para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova junto a ADESAO 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇO  04.02012022 - PERP, junto a Prefeitura Municipal de 
QuixadálCE, o seguinte: 

1) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fí':s 
de prova em processo licitatôrio, junto ao Município de Maranguape/CE que, em cumprimento 
estabelecido na Lei N° 9 854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, 

artigo 70,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notur!1.' 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum salvo i 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

2) Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, n 
termos do inciso IV do art 87 da Lei N° 8.666/93 e que inexiste qualquer fato supervem€e 
impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame lctatôrio, bem assim que ficamo 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores nos termos do art 32, §20.  da Lei N' 

8.666/93 

3) DECLARA sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa (ME) 
nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4' 

do art. 30  da Lei Complementar n° 123/2006 

4) DECLARA ainda, ser optante do Simples Nacional, conforme documento comprobatório 

Pelo que, par ser a expressão da verdade, firma a presente. sob as penas da Lei. 

Cascavel-Ce 28 de dezembro de 2022. 

(-(Lo 	; 	U- iít&- 
TR COMERCIO, SERVIÇOS  LOCAÇOES LTDA 

CNPJ n 14.899.78310001-00 
JUCIANE DA SILVA OLIVEIRA AZEVEDO 

CPF til 029.850.403-02 



PREFEITURA DE 	 - 

QUIXADA (h 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A Senhora Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária e Ordenadora de Despesas 
da Secretaria de Educação do Município Quixadá-CE, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4, da 
Lei n° 10.520/2002, considerando haver cumprido todas as exigências do 
Procedimento Administrativo de ADESÃO (CARONA) n° 2022.12.28.01, 
oriundo da Ata de Registro de Preços n° 04.020.0112022, originária do Pregão 
Eletrônico n° 040.020/2022 - PERP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da 
Prefeitura Municipal de Maranguape/CE, tudo com fundamento na Lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações, Lei n° 10.520/02. 

OBJETO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO 
ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONJUNTO DE MESA E 
CADEIRAS PARA USO NO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

Vem HOMOLOGAR, o presente Processo Administrativo, de acordo com os 
termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que 
produza seus efeitos legais e jurídicos. 

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo 
HOMOLOGADO e RATIFICADO em favor da seguinte empresa: 

EMPRESA: TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 
ENDEREÇO: RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, N° 2334, 
CENTRO - CASCAVEL/CE 
CNPJ: 14.899.783/0001-00 

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

CONJUNTO 	COLETIVO 	CJC 	- 	01 	- 
Especificação: Conjunto coletivo composto de 1 
(uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras. Mesa com 
tampo em MDP ou MDF, revestido na face 
superior em 	laminado melamínico, e na face 
inferior 	em 	laminado 	melaminico 	de 	baixa 
pressão - BP, montado sobre estrutura tubular 
de 	aço. 	Cadeira 	empilhável 	com 	assento 	e 
encosto 	em 	polipropileno 	injetado, 	montados 
sobre estrutura tubular de aço. Mesa Tampo em 
MDP 	ou 	MDF, 	com 	espessura 	de 	25mm, 
revestido 	na 	face 	superior 	em 	laminado 
melaminico 	de 	alta 	pressão, 	0,8mm 	de 
espessura, 	acabamento 	texturizado, 	na 	cor 
CINZA, cantos arredondados. Revestimento na 
face inferior em laminado melaminico de baixa 
pressão - BP, na cor BRANCA. Dimensões 
acabadas 	800mm 	(largura) 	x 	BOOmrn 
(profundidade) 	x 	25,8mm 	(espessura), 
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admitindo-se 	tolerância 	de 	até 	+ 	2mm 	para 

largura 	e 	profundidade 	e 	+1- 	lmm 	para 

espessura. 	Topos 	encabeçados 	com 	fita 	de 
bordo 	termoplástica 	extrudada, 	confeccionada 
em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) 
ou 	PE 	(polietileno), 	com 	"primer" 	na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, 
na cor LARANJA (ver referências), coladas com 
adesivo 	"Hot 	Melting". 	Resistência 	ao 
arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). 
Dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm 
(espessura), com tolerância de +1- 0,5mm para 
espessura. Centralizar ponto de início e término 
de aplicação da fita de bordo no ponto central. O 

2 ponto de encontro da fita de bordo não deve 
apresentar 	espaços 	ou 	deslocamentos 	que 
facilitem 	seu 	arrancamento. 	- 	Estrutura 	da 
mesa composta de: • Pés confeccionados em 
tubo 	de 	aço 	carbono, 	laminado 	a 	frio, 	com 
costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 

UND 65 R$ 2.292,00 R$ 148.980,00 

1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 	Travessas em 
tubo 	de 	aço 	carbono, 	laminado 	a 	frio, 	com 
costura, secção retangular de 20 x 40mm, em 
chapa 16 (1.5mm). Fixação do tampo à estrutura 
através de parafusos rosca máquina polegada, 
diâmetro 	de 	1/4" 	x 	comprimento 	2", 	cabeça 
chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura 
através de encaixe. No molde da sapata deve 
ser 	gravado 	o 	símbolo 	internacional 	de 
reciclagem, apresentando o número identificador 
do polímero, identificação do modelo, o nome da 
empresa fabricante do componente injetado, e a 
espessura 	da 	chapa 	e 	o 	diâmetro 
correspondente ao tubo para o qual a peça é 
adequada. 	Nesse 	molde 	também 	deve 	ser 
inserido datador duplo com miolo giratório de 
16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e 
ano de fabricação. Obs.: O nome do fabricante 
do 	componente 	deve 	ser 	obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou não de 
sua própria logomarca. Pintura dos elementos 
metálicos 	em 	tinta 	em 	pó 	híbrida 	Epóxi 	/ 
Poliéster, 	eletrostática, 	brilhante, 	polimerizada 
em estufa. espessura mínima de 40 micrometros 
na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em 
polipropileno 	copolímero 	virgem, 	isento 	de 
cargas 	minerais, 	injetados, 	na 	cor LARANJA 
(ver referências). Nos moldes do assento e do 
encosto 	devem 	ser 	gravados 	o 	símbolo 
internacional 	de 	reciclagem, 	apresentando 	o 
número identificador do polímero, a identificação 
do modelo, e o nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nesses moldes também 
devem 	ser 	inseridos 	datadores 	duplos 	com 
miolo 	giratório, 	de 	16mm 	de 	diâmetro 	(tipo 
insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 
1: O nome do fabricante do componente deve 
ser 	obrigatoriamente 	grafado 	por 	extenso, 
acompanhado ou não de sua própria logomarca. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a 
frio, 	com 	costura, 	diâmetro 	de 	20,7mm, 	em 
chapa 	14 	(1,9mm). 	Fixação 	do 	assento 	e 
encosto injetados à estrutura através de rebites 
de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 
12mm. 	Sapatas/ 	ponteiras 	em 	polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas 	na 	cor 	LARANJA 	(ver 	referências), 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. No molde da sapata/ponteira deve ser 
gravado o símbolo internacional de reciclagem, 



4Ct 
PREFEITURA DE 

x.--—____....._. 
•i 

'te 	. 
O?' 

QUIXADA 

apresentando 	o 	número 	identificador 	do 
polímero, a identificação do modelo, e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado. 
Nesse molde também deve ser inserido datador 
duplo com miolo giratório de 5 ou 6 mm de 
diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de 
fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do 
componente deve ser obrigatoriamente grafado 
por extenso, 	acompanhado 	ou 	não 	de sua 
própria 	logomarca. 	Pintura 	dos 	elementos 
metálicos 	em 	tinta 	em 	pó 	híbrida 	Epóxi 	/ 
Poliéster, 	eletrostática, 	brilhante, 	polimerizada 
em estufa, espessura mínima 40 mícrometros, 
na cor CINZA. 

VALOR TOTAL R$148.980,00 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O GABINETE DO PREFEITO: R$ 148.980,00 (CENTO E 
QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS). 

Quixadá/CE, 28 de dezembro de 2022. 

VerÚ a 	• ai • -  Queiroz 
Secretária de Educação 



PREFEITURA DE 	
Ir 

UIXADA 

   

   

  

\1 	r.4zr,1. 

-. 

   

      

EXTRATO DO PROCESSO DE ADESÃO (CARONA) 

A Senhora Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária de Educação do Município de 
Quixadá-CE, em cumprimento à ratificação procedida por eles, vem publicar o 
extrato resumido do PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS n°2022.12.28.01. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 
2018 c/c artigo 15, da Lei Federal n°8666, de 21/06/1993. 

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS PARA USO NO CENTROS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

• DE QUIXADÁ-CE. 

EMPRESA: TR COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 
ENDEREÇO: RUA PADRE MAXIMINIANO PINTO DA ROCHA, N° 2334, 
CENTRO - CASCAVEL/CE 
CNPJ: 14.899.783/0001-00 

VALOR TOTAL: R$ 148.980,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e 
oitenta reais). 

RECURSOS 	FINANCEIROS: 	Dotação 	Orçamentária: 
0802.12.365.1208.2.038, Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 e Fonte de 
Recursos: 1542000000. 

Quixadá/CE, 28 de dezembro de 2022. 

Verúzi. arei -de9dueiroz 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO - PROCESSO DE ADESÃO 
(CARONA) N° 2022.12.28.01, originário da Ata de Registro de Preços n° 
04.020.01/2022, originária do Pregão Eletrônico N° 04.020/2022 - PERP - 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

OBJETO MUNICÍPIO DE QUIXADÁICE: AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO 
ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONJUNTO DE MESA E 
CADEIRAS PARA USO NO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

VALOR TOTAL: R$ 148.980,00 (Cento e quarenta e oito mil, novecentos e 
oitenta reais). 

Fica Homologada/Ratificada a Licitação na forma da Lei Federal n° 8.666/93. 

Quixadá/CE, 28 de outubro de 2022. 

Ve rúz 	im-ue i roz 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 


