
PREFEITURA     MUNICIPAL DE PARÁ     DE     MINAS   –   MG
PRAÇA     AFONSO     PENA,     30   –   CENTRO

1.º Adendo ao Pregão n.° 044/2015 – PRC 440/15

                                               
Fica modificado o texto do edital do procedimento licitatório acima epigrafado, da seguinte
forma:

- Fica alterada na PROPOSTA COMERCIAL (Anexo I do Edital) a quantidade requisitada
do  item 1,  “Conjunto  Aluno”,  passando  de  400  (quatrocentas)  para  700  (setecentas)
unidades.

- Passa a ter validade a PROPOSTA COMERCIAL (Anexo I do Edital) anexada a este
Adendo.

Em virtude desta modificação fica alterada a data de abertura do mesmo, em que:

ONDE SE LÊ: 

“(...)O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas
do dia 01 de julho de 2015(...)”.

“A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 01 de julho de 2015(...)”.

LEIA-SE:

“(...)O edital se encontra à disposição dos interessados para aquisição até as 08:30 horas
do dia 09 de julho de 2015(...)”.

“A abertura da sessão será às 09:00 horas do dia 09 de julho de 2015(...)”.

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais disposições.

Pará de Minas, 24 de junho de 2015.

Anderson José Guimarães Viana
Pregoeiro Oficial



ANEXO I

                       MUNICIPIO DE PARA DE MINAS                         

PROCESSO.:  PRC440/15                    PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM                                                                             
LICITACAO:  PRG044/15
================================================================================================================================================================
ITEM   QUANTID. UNIDADE    CODIGO  DISCRIMINACAO                                         MARCA/MODELO     PRECO UNITARIO    PRECO TOTAL 
================================================================================================================================================================

   1   700,0000 UNIDADE    34954   CONJUNTO ALUNO                                                                                                               
                                   Mesa (conforme caderno de especificacoes tecnicas                                                                            
                                   do FNDE)                                                                                                                     
                                   * Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm,                                                                               
                                   revestido na face superior em laminado melaminico                                                                            
                                   de alta pressao, 0.8mm de espessura, acabamento                                                                              
                                   texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados                                                                               
                                   (conforme projeto). Revestimento na face inferior                                                                            
                                   em chapa de balanceamento (contra placa fenolica)                                                                            
                                   de 0.6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca                                                                               
                                   metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento                                                                             
                                   no projeto). Dimensoes acabadas 450 mm (largura) x                                                                           
                                   600 mm (comprimento) x 19.4 mm (espessura),                                                                                 
                                   admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura                                                                           
                                   e comprimento e de +/- 0.6 mm para espessura.                                                                               
                                   * Todos encabecados com fita de bordo em PVC                                                                                 
                                   (cloreto de polivinila) com primer, acabamento                                                                               
                                   texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo                                                                                 
                                   "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm                                                                                    
                                   (largura) x 3 mm (espessura), com tolerancia de +                                                                            
                                   ou - 0.5 mm para espessura.                                                                                                  
                                   * Estrutura composta de : - montantes verticais e                                                                            
                                   travessa longitudinal confeccionados em tubo de                                                                              
                                   aco carbono laminado a frio, com costura, seccao                                                                             
                                   ablonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1.5 mm); -                                                                            
                                   travessa superior confeccinada em tubo de aco                                                                                
                                   carbono laminado a frio, com costura, curvado em                                                                             
                                   formato de "C", com seccao circular de  = 31,75 mm                                                                           
                                   (1 1/4"), em chapa 16 (1.5 mm); pes                                                                                         
                                   confeccionados em tubo de aco carbono laminado a                                                                             
                                   frio, com costura, seccao circular de  = 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 materia-prima reciclada ou recuperada, podendo                                                                            
                                   chegar ate 100%, injetado na cor CINZA. As                                                                                   
                                   caracteristicas funcionais, dimensionais, de                                                                                 
                                   resistencia e de uniformidade de cor devem ser                                                                               
                                   preservadas no produto produzido com materia-prima                                                                           
                                   recliclada, admitindo-se tolerancias na                                                                                     
                                   tonalidade (da cor CINZA), a criterio da equipe                                                                              
                                   tecnica do pregao. Dimensoes, desing e acabamento                                                                            
                                   conforme projeto. No molde do porta-livros deve                                                                              
                                   ser gravado o simbolo internacional de                                                                                       
                                   reciclagem,apresentando o numero identificador do                                                                            
                                   polimero; datador de lotes indicando mes  e ano; a                                                                           
                                   identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme                                                                                   
                                   indicado no projeto) e o nome da empresa                                                                                     
                                   Fabricante do componente injetado.                                                                                           
                                   * Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas                                                                             
                                   garras e parafusos com rosca metrica M6,  6.0mm,                                                                             
                                   comprimento 47 mm (+ ou - 2 mm), cabeca panela ou                                                                            
                                   oval, fenda Phillips.                                                                                                        



                                   * Fixacao do porta-livros a travessa longitudinal                                                                            
                                   atraves de rebites de "repuxo",  4.0 mm,    
                                   comprimento 10 mm.                                                                                                           
                                   * Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos                                                                              
                                   pes atraves de rebites de "repuxo",  4.8 mm,                                                                                 
                                   comprimento 12 mm.                                                                                                           
                                   * Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero                                                                            
                                   virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL,                                                                                  
                                   fixadas a estrutura atraves de encaixe.                                                                                      
                                   Dimensoes,desing e acabamento conforme projeto.                                                                              
                                   Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser                                                                                  
                                   gravado o simbolo internacional de reciclagem,                                                                               
                                   apresentando o numero identificador do polimero;                                                                             
                                   datador de lotes indicando ms e ano; a                                                                                       
                                   identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado                                                                           
                                   no projeto) e o nome  da empresa fabricante do                                                                              
                                   componente injetado.                                                                                                         
                                   * Nas partes metalicas deve ser aplicado                                                                                     
                                   tratamento antiferruginoso que assegure                                                                                      
                                   resistencia a corrosao em camara de neveo salina                                                                             
                                   de no minimo 300 horas.                                                                                                      
                                   * Pintura dos elementos metalicos em tinta em po                                                                             
                                   hibrida Epoxi/Poliester, eletrostatica,                                                                                      
                                   brilhante,polimerizada em estufa, espessura minima                                                                           
                                   de 40 micrometros na cor CINZA.                                                                                             
                                                                                                                                                                
                                   Cadeira (conforme Caderno de especificacoes                                                                                  
                                   tecnicas do FNDE)                                                                                                            
                                   * Assento e encosto em polipropileno copolimero                                                                              
                                   virgem e sem cargas, injetados, moldados                                                                                     
                                   anatomicamente, pigmentados na cor AZUL.                                                                                     
                                   Dimensoes, desing e acabamento conforme projeto.                                                                             
                                   Nos moldes do assento e do encosto deve ser                                                                                  
                                   gravado o simbolo internacional de reciclagem,                                                                               
                                   apresentando o numero identificador do polimero;                                                                             
                                   datador de lotes indicando mes e ano; a                                                                                      
                                   identificacao "modelo FDE - FNDE" (conforme                                                                                  
                                   indicado no projeto) e o nome da empresa                                                                                     
                                   fabricante do componente injetado. Estrutura em                                                                              
                                   tubo de aco carbono laminado a frio, com costura,                                                                            
                                   20.7 mm, em chapa 14 (1.9 mm). Fixacao do assento                                                                           
                                   e encosto injetados a estrutura atraves de                                                                                  
                                   rebites de "repuxo",  4.8 mm, comprimento 12 mm.                                                                             
                                   Fixacao do assento em compensado moldado a                                                                                   
                                   estrutura atraves de                                                                                                         
                                   rebites de repuxo,  4.8 mm, comprimento 19 mm.                                                                               
                                   Fixacao do encosto em compensado moldado a                                                                                   
                                   estrutura atraves de rebites de repuxo,  4.8 mm,                                                                             
                                   comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas em                                                                                     
                                   polipropileno copolimero virgem e sem cargas,                                                                                
                                   injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura atraves                                                                           
                                   de encaixe e pino expansor. Dimensoes, desing e                                                                             
                                   acabamento conforme projeto. Nos moldes das                                                                                  
                                   ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo                                                                               
                                   internacional de reciclagem, apresentando o numero                                                                           
                                   identificador do polimero; datador de lotes                                                                                 
                                   indicando mes e ano; a identificacao "modelo FDE -                                                                           
                                   FNDE" (coforme indicado no projeto) e o nome da                                                                             
                                   empresa fabricante do componente injetado. Nas                                                                               
                                   partes metalicas deve ser aplicado tratamento                                                                                
                                   antiferruginoso que assegure resistencia a                                                                                   
                                   corrosao em camara de nevoa salina de  no minimo                                                                             
                                   300 horas. Pintura dos elementos metalicos em                                                                                



                                   tinta em po hibrida Epoxi/Poliester,        
                                                                                 
                                   eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa,                                                                            
                                   espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA.                                                                               
                                   Altura do assento ao chao 450 mm. Medidas do                                                                                 
                                   encosto7 396 mm de largura x 198 mm de altura.                                                                               
                                   Medidas do assento 410 mm de largura x 430 mm                                                                                
                                   profundidade.                                                                                                                
                                   Apresentar junto com a proposta de precos o                                                                                  
                                   Certificado de Conformidade do Inmetro para o                                                                                
                                   modelo especificado, acompanhado da Certificacao                                                                             
                                   de Conformidade do processo produtivo                                                                                        
                                   (ABNT/INMETRO), conforme subitem 6.2 do anexo da                                                                             
                                   Portaria n§ 105/2012 do Inmetro, em nome do                                                                                  
                                   licitante; Relatorio de ensaio da qualidade de                                                                               
                                   colagem da fita de bordo do tampo da mesa, de                                                                                
                                   acordo com a Norma ABNT NBR 13332/2015, com                                                                                  
                                   resistencia ao arrancamento minimo de 50N, emitido                                                                           
                                   por laboratorio acreditado pelo Inmetro e                                                                                   
                                   Relatorio de ensaio da toxicidade, emitido por                                                                               
                                   laboratorio acreditado pelo Inmetro e em nome do                                                                             
                                   licitante, na fita de borda da carteira                                                                                      
                                   correspondente a cor azul, da determinacao do teor                                                                           
                                   de migracao de metais conforme Norma ABNT NBR                                                                               
                                   300-3 (2004 - versao 2011), presente na ABNT NBR                                                                             
                                   14006/2008 Pag. 12 item 4.3.13.4.                  ___________________ _______________ _________________                     

================================================================================================================================================================

FIRMA PROPONENTE: ________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dia(s) 

                                    __________________________________________________________
                                               Responsavel pela Firma Proponente


	Pregoeiro Oficial

