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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 108/2021
Referente á Adesão a Ata de Registro de Preços 17/2021.
Oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 015-2021 do Município de
São Benedito do Rio Preto/MA. PARTES: MUNICÍPIO DE NINA
RODRIGUES-MA, através da Secretaria Municipal de Educação
de Nina Rodrigues e EMPRESA J. S. MACHADO INDÚSTRIA
E COMERCIO LTDA, CNPJ: 00.968.212/0001-67; ESPÉCIE:
Contrato de Aquisição. OBJETO: Contratação de empresa para
aquisição de Carteiras e Mobiliários Escolares, em apoio às
atividades da Secretaria Municipal de Educação do Município
de Nina Rodrigues - MA. BASE LEGAL: Lei Federal Nº
10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei
Complementar Nº 123/2006 modificada pela Lei Complementar
147/2014, Decreto Municipal nº 05/2021, pelos princípios do
direito público e demais normas pertinentes à espécie. VALOR:
1.480.820,00 (Um Milhão Quatrocentos e Oitenta Mil
Oitocentos e Vinte reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: O
presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e
findará no prazo de 31 de Dezembro e 2021, condicionado sua

eficácia à publicação no Diário Oficial do Município. Parágrafo
único: A vigência deste termo poderá ser aditivada, desde que
sejam cumpridos os dispostos no artigo 57 da Lei Federal
8.666/93. FONTE DE RECURSOS: EDUCAÇÃO- 02 – PODER
EXECUTIVO; 02.06 – FUNDEB; 02.06.00 – FUNDEB;12 –
EDUCAÇÃO; 12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL; 12.361.0047 –
ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS; 12.122.0047.2008.0000 –
MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA; 12.361.0710.2019.0000 –
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%;
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00;
SIGNATÁRIOS: Sâmara Corrêa Sá, Secretária Municipal pela
Contratante e o Senhor José Alves Machado, CPF:
011.938.213-04, pela Contratada. ARQUIVAMENTO:
Arquivado por meio próprios na Prefeitura Municipal. Nina
Rodrigues/MA, em 19 de Novembro de 2021. Fernando Celso e
Silva de Oliveira. OAB/MA 8150. Assessoria Jurídica.

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 1f38a66c648e714ee2c2c80b34651659

CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº 108/2021
PROCESO ADMINISTRATIVO 217/2021.
TERMO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO
RIO PRETO - MA.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE NINA RODRIGUES – MA.
CONTRATADA: J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - Ma, localizada na Praça Rui Fernandes Costa s/nº - Nina Rodrigues - MA CEP:
65.450-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.124.408/0001-51, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
Samara Correa Sá, brasileira, casada, funcionária pública, CPF nº 006.759.863-38 e RG. Nº 123711699-3 SSP/MA. Nomeada como
Secretaria através da Portaria Nº 07-2021, de 04 de Janeiro de 2021 e Como ordenadora de despesas através Portaria Nº 49 de 04
de Janeiro de 2021, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, com
sede na Rua Professor Antonio Olívio Rodrigues, nº 511, bairro Piçarra, CEP: 65.485-000, Itapecuru Mirim - MA, inscrita no CNPJ:
00.968.212/0001-67, neste ato representado por José Alves Machado, brasileiro, casado, empresário RG nº 335.887.945SSP/MA,
CPF nº 011.938.213-04, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para Aquisição de Carteiras e Mobiliários Escolares, decorrente
do Pregão Eletrônico SRP nº 015-2021 – CPL, inserido no Processo Administrativo nº 20051400-2021, oriundo da Prefeitura
Municipal de São Benedito do Rio Preto- MA. O Presente Contrato reger-se-á pelas disposições constantes da Lei nº 8.666/93,
decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Lei nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei
Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 pelos princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie:
1.Cláusula Primeira – DO OBJETO:
1. A presente licitação objetiva a Contratação de Empresa para Aquisição de Carteiras e Mobiliários Escolares, através do
Sistema de Registro de Preços (SRP), visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, para o exercício do
ano de 2021, conforme o detalhamento que consta do Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Contrato.
2.Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP Nº 015-2021 e rege-se pelas
disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decreto Federal
10.024/2019, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público.
3.Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 1.480.820,00 (Um
Milhão Quatrocentos e Oitenta Mil Oitocentos e Vinte Mil Reais), conforme descrição abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID
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02

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Birô de 02 Gavetas:
Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira Unid.
compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com
fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização),
pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO
Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em
polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com
tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de
conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT,
apresentados junto com a proposta de preço.
Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá
possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes
retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo
polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270
mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador
para facilitar o carregamento.
Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá
possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto
das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de
parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para
permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não
convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de
profundidade e espessura de 5 mm
Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na
horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção
antimicrobiana, cantos arredondados. 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. Dimensões
acabadas 340 mm (largura) x 565 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
Unid.
fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo
"HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a
estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e
comprimento de 40 mm com arruela de pressão.
Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da
prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto
e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa
#16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal
(Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas
superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura
por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte
estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical
de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, com tubo
7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta
sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em
número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com
anteparo na parte posterior.
Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica
MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura
dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor
branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiras
injetadas em nylon.
Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por
cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório,
atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo
que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara
de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.
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- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03
Modelo: FDE
Cor: Amarela
Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m
Mesa: 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).
Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na
estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em
polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura
eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor
amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008
(Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),
correspondente ao seu padrão dimensional.
Conj.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão
conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas
para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após
curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam
laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com
as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na
Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de
Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro
valido na sua data de fabricação.
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- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04
Modelo: FDE
Cor: Vermelho
Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m
Mesa: 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).
Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na
estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em
polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura
eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor
vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008
(Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),
correspondente ao seu padrão dimensional.
Conj.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão
conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas
para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após
curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam
laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com
as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na
Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de
Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro
valido na sua data de fabricação.
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- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05
Modelo: FDE
Cor: Verde
Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m
Mesa: 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).
Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura
através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta
epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e
Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
dimensional.
Conj.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão
conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas
para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após
curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam
laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com
as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na
Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de
Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro
valido na sua data de fabricação.
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07

08

09

R$

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06
Modelo: FDE
Cor: Azul
Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m
Mesa: 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).
Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através
de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta
epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e
Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
Conj.
dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma
NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto
Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas
(polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após
curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam
laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com
as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na
Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de
Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o número de registro
valido na sua data de fabricação.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Cadeiras:
Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou
MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 1,0m nas
extremidades e 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso
Conj.
(Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira
compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou
polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização),
pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:
Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou
MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m,
com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com Conj.
tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.
Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira
compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em PVC.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Mesa para Crianças Especiais.
Mesa: 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
Unid.
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).
Tampo em MDF ou MDP de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com
acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de
porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,
ponteira em polipropileno.
1.480.820,00

750

517,00

387.750,00

100

1.320,00

132.000,00

20

1.750,00

35.000,00

10

501,00

5.010,00

3.2. Os preços a serem pagos pela Contratada serão os registrados.

www.ninarodrigues.ma.gov.br

7/20

NINA RODRIGUES, TERçA * 23 DE NOVEMBRO DE 2021 * ANO III * Nº 263

4.Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:
4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos, classificados conforme abaixo
especificado:
EDUCAÇÃO
02 – PODER EXECUTIVO;
02.06 – FUNDEB;
02.06.00 – FUNDEB;
12 – EDUCAÇÃO;
12.361 – ENSINO FUNDAMENTAL;
12.361.0047 – ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS;
12.122.0047.2008.0000 – MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA;
12.361.0710.2019.0000 – MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%;
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
5.Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:
5.1. A vigência do presente Contrato será a partir da data de sua assinatura, até 31 de Dezembro de 2021.
6.Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. O objeto deste contrato deverá ser fornecido, após a requisição da Secretaria Municipal solicitante, conforme sua
necessidade, após solicitação dos setores responsáveis, no local, horário, condição, especificação, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das
sanções cabíveis.
6.2. A cada fornecimento, o prazo de entrega será acordado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 15
(quinze) dias corridos da retirada da Ordem de Fornecimento pelo fornecedor.
6.3. Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma a seguir:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
6.4. O objeto deste Registro de Preços será entregue, mediante Ordem de Fornecimento, no Almoxarifado Central, das 08:00 às
18:00 horas, acompanhado das respectivas Notas Fiscais.
6.5. A Secretaria Municipal solicitante se obriga a informar qualquer mudança de endereço, dos acima citados, ressaltando que
todas as Unidades estão localizadas no município de Nina Rodrigues – MA. Os materiais deverão ser novos e entregues em suas
embalagens originais, contendo marca, fabricante, procedência e validade.
6.6. Quando for o caso, os produtos ofertados deverão possuir garantia contra problemas e/ou defeitos de fabricação. Caso algum
produto apresente defeito de fabricação, quando em uso, no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do
mesmo em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, sem ônus adicional para a Secretaria Municipal solicitante do
município de Nina Rodrigues.
6.7. Os materiais deverão ter prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega.
6.8. Os materiais deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecendo às especificações técnicas
pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte do material no prazo de 07 (sete)
dias, no endereço indicado no momento do pedido de fornecimento pelo Departamento de Compras:
a) Não atenda às especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Almoxarifado:
c) Apresente falta quando da sua utilização.
6.9. No caso de não serem tomadas providencias dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para substituição mencionada no item
acima, a Secretaria Municipal solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da firma vencedora,
sem prejuízo de outros direitos que lhes caibam.
6.10. Em caso de devolução de material por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por
contada CONTRATADA.
6.11. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) informar à Coordenação de Material e Patrimônio, o dia e hora da entrega dos
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materiais, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.
6.12. A CONTRATADA deverá proceder protocolo de entrega do objeto ao responsável designado pela Secretaria Municipal
solicitante, como forma de controle, defendo apresentar o referido protocolo com a Nota Fiscal e demais documentos no momento
da solicitação de pagamento da Secretaria Municipal solicitante.
6.13. Se, a qualquer tempo, durante a execução do Contrato, ocorrer eventos que impeça o fornecimento dentro do prazo, a
contratada deverá notificar previamente a Secretaria Municipal solicitante, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração
e sua(s) causa(s). Logo após o recebimento do aviso da contratada, a Secretaria Municipal solicitante deverá avaliara a situação e
poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.
6.14. Iniciar o fornecimento dos materiais, imediatamente, após a assinatura do Contrato e, por conseguinte, o recebimento da
Ordem de Fornecimento, emitida pelo setor competente.
6.15. Ressalvado o disposto no item 19, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a Secretaria Municipal solicitante,
poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei nº 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa,
o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do preço do material a ser fornecido por dia de atraso, até que a entrega dos
materiais seja cumprida respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual do fornecimento, quando a Secretaria
Municipal solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento
de contratar com o Município.
7.Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:
7.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de protocolização e aceitação pelo Contratante da Nota
Fiscal / Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica
condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.
7.2. O pagamento será efetuado, após a comprovação de que a CONTRATADA está rigorosamente em dia com as obrigações
perante o sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social,
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA
FISCAL ELETRÔNICA, emitida conforme Protocolo nº 085/2010, aprovado pelo CONFAZ – CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
FAZENDÁRIA, devidamente atestada pelo setor cometente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais,
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, de Tributos e
Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.
7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e
indenização pelos danos decorrentes.
7.5. Para efeito de liberação do pagamento, a regularidade jurídica e fiscal deverá ser comprovada pelos documentos hábeis e
outros documentos que possam ser considerados pertinentes pelo Gestor do Contrato.
7.6. As notas, para comprovação do efetivo fornecimento do objeto deste contrato, deverão conter obrigatoriamente a data do
abastecimento, o número da placa do veículo, o número de litros, o valor unitário e o valor total.
7.7. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento estipulado no item 7.1
acima, passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.
7.8. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar pendência correspondente ou em virtude de
penalidade ou inadimplência.
7.9. Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE realizará consulta as certidões, para verificar a
manutenção das condições de habilitação.
7.10. Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, a mesma será notificada por escrito, sem prejuízo do pagamento
pelo objeto já executado para, num prazo exequível fixado pela CONTRATANTE, regularizar situação ou, no mesmo prazo,
apresentar defesa, sob pena de anulação da contratação/rescisão contratual.
7.11. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério
da CONTRATANTE.
7.12. A Secretaria Municipal solicitante reserva-se o direito do não pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de
acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
8.Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DESTE INSTRUMENTO:
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro deste Instrumento, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada,
nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do
contratado.

www.ninarodrigues.ma.gov.br

9/20

NINA RODRIGUES, TERçA * 23 DE NOVEMBRO DE 2021 * ANO III * Nº 263

9.Cláusula Nona – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
9.1. O objeto deste Instrumento gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º
do Art. 65 da Lei 8.666/93.
10.Cláusula Décima – DO GERENCIAMENTO:
10.1. A Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização e
gerenciamento durante o fornecimento dos materiais.
11.Cláusula Décima Primeira – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
11.1. Constitui direito de a Contratante receber o objeto deste Instrumento nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber
o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
11.1.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
11.1.1.1. São de exclusiva conta e responsabilidade da Contratada, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as
obrigações que se seguem:
11.1.1.2. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais,
previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
11.1.1.3. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas
pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto.
11.1.1.4. Fornecer os materiais no prazo, conforme especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, contados a
partir da Ordem de Fornecimento, expedida pela Contratante, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;
11.1.1.5. Substituir os materiais reprovados ou impróprios para o uso a que se destinam, no recebimento provisório, por estarem
em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 07
(sete) dias úteis, constados a partir da respectiva notificação.
11.1.1.6. Substituir os materiais em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura dos ateste que formalizar o
recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 07 (sete) dias úteis da constatação do vício e às suas expensas, a critério da
Contratante;
11.1.1.7. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
11.1.1.8. Identificar seu pessoal no atendimento de entrega dos materiais;
11.1.1.9. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e
eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;
11.1.1.10. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo
órgão interessado.
11.1.1.11. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11.1.1.12. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
11.1.1.13. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.
11.1.1.14. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
11.1.1.15. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.
11.1.1.16. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios
estabelecidos no Edital de licitação e seu Termo de Referência, Anexo I e ainda:
a) entregar o produto em conformidade com as especificações e cláusulas deste contrato;
b) cumprir com os prazos de entrega previstos neste contrato;
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c) responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;
d) submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que acompanhará a entrega dos materiais,
orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições
pactuadas;
e) cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da CONTRATANTE;
f) responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das
disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o
pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;
g) arcar com todos os ônus de transporte e frete necessários;
h) observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
11.2. Constituem obrigações da Contratante:
11.2.1. Emitir a respectiva Ordem de Fornecimento;
11.2.2. Exercer a fiscalização e acompanhamento do fornecimento por servidores especialmente designados, na forma prevista
pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo que a presença destes não eximirá a responsabilidade da CONTRATADA;
11.2.3. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
11.2.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas de sua parte, sob pena de
aplicação de sanções nos termos dos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93;
11.2.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas administrativas e financeiras
em vigor;
11.2.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento dos materiais.
PÁRAGRAFO ÚNICO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância
pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.
12.Cláusula Décima Segunda – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:
12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a CONTRATADA, será realizada através de protocolo.
12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
13.Cláusula Décima Terceira – DA REVOGAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO:
13.1. A revogação do instrumento terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição
judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos
artigos 77 e 78 da referida lei.
13.2. O instrumento não poderá ser alterado nem mesmo nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
14.Cláusula Décima Quarta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação
e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a pena.
14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado do Maranhão e no caso de suspensão de licitar, a
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.
14.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:
14.3.1. Advertência;
14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do instrumento,
caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações
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contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não
superior a 02 (dois) anos; e
14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2,
14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado
ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do
interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.
14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se
apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de
Licitação – CPL, para as providências cabíveis.
14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste
Edital.
14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues
- MA.
15.Cláusula Décima Quinta – DOS CASOS OMISSOS:
15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
16.Cláusula Décima Sexta – DA LEGISLAÇÃO ALICÁVEL:
Parágrafo Único. Aplica-se ao presente contrato as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, os preceitos de direito público.
17.Cláusula Décima Sétima – DO FORO:
17.1. Fica eleito o foro da Comarca de Vargem Grande/MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste
Instrumento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
17.2. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Instrumento, que foi impresso em 03 (três) vias de igual
teor para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.
Nina Rodrigues (MA), 19 de Novembro de 2021.
Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues
Sâmara Correa Sá
CPF nº 006.759.863-38
CONTRATANTE
J. S. Machado Industria e Comercio Ltda.
CNPJ: 00.968.212/0001-67
José Alves Machado
Empresário
RG nº 335.887.945SSP/MA
CPF nº 011.938.213-04
CONTRATADA

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 2b372a740fda24afc6d04ae61f5665cc

TERMO DE ADESÃO
O presente Termo de Adesão que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES – MA, como Órgão nãoparticipante, “carona”, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO – MA, na qualidade de Órgão
Gerenciador, para fins de adesão à Ata de Registro de Preços n.º 017-2021, oriunda do PROCESSO ADMINISTRATIVO
n.°20051400/21, na modalidade PREGÃO ELETRONICO n.º 015-2021 – SRP.
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Por este Termo de Adesão, a Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - Ma, localizada na Praça Rui Fernandes Costa s/nº - Nina
Rodrigues - MA CEP: 65.450-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 06.124.408/0001-51, neste ato representado pela Secretária Municipal
de Educação, a Senhora Samara Correa Sá, brasileira, casada, Funcionaria Publica, CPF nº 006.759.863-38 e RG. Nº 1237116993
SSP/MA, nomeada como Secretária através da Portaria Nº 07/2021, de 04 de janeiro de 2021 e Como ordenador de despesas
Portaria Nº 49 de 04 de Janeiro de 2021. ADERENTE, como “CARONA”, a Ata de Registro de Preços n.º 017/2021, oriunda do
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.°20051400/21, na modalidade PREGÃO ELETRONICO sob o n.º 015/2021 -SRP, registrada pela
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto – MA, conforme abaixo:
Dados da Empresa:
J. S. Machado Indústria e Comercio Ltda – Me, com sede na Rua Professor Antonio Olivio Rodrigues, nº511, Piçarra, CEP:
65485-000, Itapecuru Mirim, inscrita no CNPJ: 00.968.212/0001-67, neste ato representado por José Alves Machado, brasileiro,
empresário, RG nº 335.887.945 SSP/MA, CPF nº 011.938.213-04.
Especificação do objeto e quantidade:

Item

Descrição

Unid.

01

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Birô de 02 Gavetas:
Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou
Unid.
Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x
0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó.

Quant.

V. Unit.

V. Total

40

864,00

34.560,00
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02

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO
Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e
encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção,
estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de
Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR
8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.
Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado,
Deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com
encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no
mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm,
altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5
mm, com puxador para facilitar o carregamento.
Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado,
Deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos
para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na
estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que
venham ser necessários para permitirem resistência quanto a
qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas:
largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm
Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel
A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura
de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de
alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor
Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados.
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. Dimensões acabadas 340 mm
(largura) x 565 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
Unid.
bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento
texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo
"HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada
a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e
comprimento de 40 mm com arruela de pressão.
Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da
prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de
encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm
em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento
formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores
e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando
assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em
chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02
(dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um)
frontal soldado a 65º na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16
(1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas.
Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07
(sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na
parte posterior.
Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica
MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso.
Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40
micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés
deverão conter ponteiras injetadas em nylon.
Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia
autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido
por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095
da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham
resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida
saturada de no mínimo 300 horas.

1.000

www.ninarodrigues.ma.gov.br

396,00

396.000,00

14/20

NINA RODRIGUES, TERçA * 23 DE NOVEMBRO DE 2021 * ANO III * Nº 263

03

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03
Modelo: FDE
Cor: Amarela
Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m
Mesa: 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). Tampo em MDF ou MDP
de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de
PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca
garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
Conj.
ao seu padrão dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
ao seu padrão dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de
modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e
impossíveis de serem riscadas com as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa
quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto,
Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o
número de registro valido na sua data de fabricação.

250
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04

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04
Modelo: FDE
Cor: Vermelho
Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m
Mesa: 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). Tampo em MDF ou MDP
de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda
de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de
porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com
tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais
dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis
Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),
Conj.
correspondente ao seu padrão dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
ao seu padrão dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de
modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e
impossíveis de serem riscadas com as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa
quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto,
Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o
número de registro valido na sua data de fabricação.

500
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05

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05
Modelo: FDE
Cor: Verde
Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m
Mesa: 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). Tampo em MDF ou MDP
de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de
PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca
garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
Conj.
ao seu padrão dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
ao seu padrão dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de
modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e
impossíveis de serem riscadas com as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa
quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto,
Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o
número de registro valido na sua data de fabricação.

250
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06

07

08

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06
Modelo: FDE
Cor: Azul
Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m
Mesa: 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). Tampo em MDF ou MDP
de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de
PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e
parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões
serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares –
Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente
Conj.
ao seu padrão dimensional.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e
encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme
Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para
Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão
dimensional.
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por
tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face
externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em
polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser
utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem
aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de
modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação
permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e
impossíveis de serem riscadas com as unhas.
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa
quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto,
Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o
número de registro valido na sua data de fabricação.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Cadeiras:
Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada
ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 1,0m nas
extremidades e 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso
(Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em Conj.
PVC.
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em
madeira compensada, anatômica e formicada com proteção
antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento
antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxipó, ponteira em PVC.
- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:
Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada
ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x
0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura
Conj.
eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.
Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira
compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com
tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com
tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.

750

517,00

387.750,00

100

1.320,00

132.000,00

20

1.750,00

35.000,00
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09

- Fabricante: M. J. S. MACHADO-EPP;
- Marca: Art-Móveis.
Mesa para Crianças Especiais.
Mesa: 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 =
Unid.
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). Tampo em MDF ou MDP
de 0,90m x 0,60m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de
PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso
M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso
(Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em
polipropileno.

10

501,00

5.010,00

R$ 1.480.820,00

O Valor Total da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 017/2021 do Pregão Eletrônico nº 015/2021 do município de São Benedito
do Rio Preto – Ma, da Empresa J. S. Machado Indústria e Comercio Ltda., CNPJ: 00.968.212/0001-67, é de R$ 1.480.820,00 (Um
Milhão Quatrocentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Vinte Reais).
Nina Rodrigues– MA, 18 de Novembro de 2021.
Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - Ma
_______________________________________
Sâmara Corrêa Sá
Secretaria Municipal de Educação
Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto - Ma
__________________________________________
Wallas Gonçalves Rocha
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 728007410e3d355c3829108e521d01c1
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RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO
Prefeito
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