
 

Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 
Secretaria de Administração– Setor de Licitações e Contratos 
Rua 960, nº 201 –Itapema do Norte –89249-000 Itapoá (SC)-CNPJ 81.140.303/0001-01 

 

1/4 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020 - REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020 - PROCESSO Nº 
72/2020 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO 

 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 
10.520/2002, o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Pregão Eletrônico nº 39/2020 - 
Registro de Preço nº 24/2020 - Processo nº 72/2020. 

Em virtude das impugnações protocoladas sob o nº 8551/2020, pela empresa ERGO-MOBILI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/MF: 97.466.593/000-18, sob folhas nº 147 à 151, e sob nº 8761/2020, pela 
empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, CNPJ/MF: 93.234.789/0001-26, sob 
folhas nº 164 à 216, e pedido de esclarecimento protocolado sob nº 8780/2020, pela empresa FRANO INDUSTRIA 
EIRELI, CNPJ/MF: 33.224.238/0001-50, sob folhas nº 218 à 220, e CI nº 529 sob folhas nº 152 à 163, CI nº 540/2020 
sob folhas nº 225, CI nº 545 sob folhas nº 228 e CI nº 546 sob folhas nº 229 da Secretaria Municipal de Educação, e 
Despacho de Julgamento da autoridade superior sob folhas nº 230, que culminou pela presente errata. 

O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe: 
 

INCLUI-SE NOS ITENS 5 E 16: 
 

ITEM MODELO REFERÊNCIA DESCRIÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

5 

 

Suporte de CPU com Rodízios: 
confeccionado em MDF 18mm, (cores 
disponíveis: cinza, Branco). 
Confeccionados conforme as normas NBR 
14810 e NR-17. Acabamento em fita de 
bordo PVC 1 mm coladas pelo sistema hot 
melt. Rodízios duplos injetados em PVC 
com 30mm diâmetro, com freios. Possui 
Medidas aproximadas: (Largura x 
Profundidade x Altura) 26 x 45 x 46 
cm. Produto montado, garantia mínima de 
12 meses.  

40 R$ 104,35 R$ 4.174,00 

16 

 

Conjunto CJA-03 – Modelo FNDE – 
Mesa: Tampo em madeira aglomerada 
(MDP), com espessura de 18 mm, 
revestido na face superior em laminado 
melamínico de alta pressão, 0,8 mm de 
espessura, acabamento texturizado, na 
cor CINZA, cantos arredondados 
(conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento 
(contra-placa fenólica) de 0,6 mm. 
Aplicação de porcas garra com rosca 
métrica M6 e comprimento 10 mm (ver 
detalhamento no projeto). Dimensões 
acabadas 450 mm (largura) x 600 mm 
(comprimento) x 19,4 mm (espessura), 
admitindo-se tolerância de até + 2 mm 
para largura e comprimento e de +/- 0,6 
mm para espessura. Topos encabeçados 
com fita de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) com primer, acabamento 
texturizado, na cor AMARELA, colada com 
adesivo "HotMelting". Dimensões nominais 

200 R$ 316,50 R$ 63.300,00 
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de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), 
com tolerância de + ou - 0,5 mm para 
espessura. Estrutura composta de: - 
montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção 
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 
(1,5 mm); - travessa superior 
confeccionada em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de “C”, com secção circular de Ø 
= 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 
mm); - pés confeccionados em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, 

secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), 
em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em 
polipropileno puro (sem qualquer tipo de 
carga) composto preferencialmente de 
50% de matéria-prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar até 100%, 
injetado na cor CINZA. As características 
funcionais, dimensionais, de resistência e 
de uniformidade de cor,devem ser 
preservadas no produto produzido com 
matéria-prima reciclada, admitindo-se 
tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), 
a critério da equipe técnica do pregão. 
Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. No molde do porta-
livros, deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; a 
identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente 
injetado. Fixação do tampo à estrutura 
através de porcas, garra e parafusos com 
rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, 
comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), 
cabeça panela ou oval, fenda Phillips. 
Fixação do porta-livros à travessa 
longitudinal através de rebites de 
“repuxo”, Ø 4,0 mm, comprimento 10 
mm. Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de 
“repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 
mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor AMARELA, fixadas à estrutura 
através de encaixe. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas, deve ser 
gravado o símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o número 
identificador do polímero; datador de lotes 
indicando mês e ano; a identificação 
“modelo FDE-FNDE” (conforme indicado 
no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. Nas 
partes metálicas deve ser aplicado 
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tratamento antiferruginoso que assegure 
resistência à corrosão em câmara de 
névoa salina de no mínimo 300 horas. 
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 e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, 
pigmentados na cor AMARELA. 
Dimensões, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes do assento 

e do encosto, deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando 
o número identificador do polímero; 
datador de lotes indicando mês e ano; a 
identificação “modelo FDE-FNDE” 
(conforme indicado no projeto) e o nome 
da empresa fabricante do componente 
injetado. Alternativamente o assento e o 
encosto poderão ser fabricados em 
compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com espessura máxima de 1,5 
mm cada, oriundas de reflorestamento ou 
de procedência legal, isentas de 
rachaduras, e deterioração por fungos ou 
insetos. Dimensões e design conforme 
projeto. Quando fabricado em 
compensado, o assento deve receber 
revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 
mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor AMARELA. 
Revestimento da face inferior em lâmina 
de madeira faqueada de 0,7 mm, da 
espécie Eucalyptus grandis, com 
acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 
Espessura acabada do assento mínima de 
9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento 
em compensado moldado deve trazer 
gravado de forma indelével na face 
inferior o nome ou logomarca do 
fabricante do componente. Quando 
fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de 
laminado melamínico de alta pressão, 0,6 
mm a 0,8 mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor AMARELA. Bordos com 
selador seguido de verniz poliuretano. 
Espessura acabada do encosto mínima de 
9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto 
em compensado moldado deve trazer 
gravado de forma indelével no topo 
inferior, o nome ou logomarca do 
fabricante do componente. Estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 
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mm). Fixação do assento e encosto 
injetados à estrutura através de rebites de 
“repuxo”, Ø 4,8 mm, comprimento 12 
mm. Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de 
repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. 
Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de 
repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor AMARELA, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas deve ser gravado o 
símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do 
polímero; datador de lotes indicando mês 
e ano; a identificação “modelo FDE - 
FNDE” (conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do 
componente injetado. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de 
no mínimo 300 horas. Pintura dos 
elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor 
CINZA. Apresentar Certificação de 
Conformidade do processo produtivo 
ABNT - NBR 14006-2008 - Móveis 
escolares - Cadeiras e Mesas para 
Conjunto Aluno Individual; Portaria 
nº 105, de 06/03/2012 - RAC 
Conjunto Aluno, emitidos por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO. 

VALOR MÁXIMO TOTAL R$ 628.892,25 

 
 

Onde consta a DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO passa a 
vigorar da seguinte forma: 
Envio das Propostas e Habilitação das 08h00min do dia 03/09/2020 até às 08h00min do dia 17/09/2020.  
Abertura da Sessão às 08h30min do dia 17/09/2020. 

 
Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital. 

Itapoá, 02 de setembro de 2020. 
 

 
SAMUEL ALVES SILVA 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL 3749/2018 

LUIZA MONTALVÃO DE OLIVEIRA BONGALHARDO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

 
 


