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Carira

Licitações

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA
ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
O MUNICÍPIO DE CARIRA, Estado de Sergipe, por conduto de sua Pregoeira Municipal, informa que no
Edital de Licitação nº 014/2019 publicado no dia 14 de Agosto de 2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO
PROFESSOR MOD. FNDE) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
CARIRA/SE, em seu Termo de Referencia, página 27 do edital, no item nº 2 em que consta:
Item

Código

2

3001

Especificação

Produto/Serviço
Unid.
Qtd.
CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 5, sendo a
UND
60
altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m
(Conjunto “Verde”)
CONJUNTO PARA PROFESSOR composto: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP
ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face
inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas
duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.b)
(uma) cadeira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados
sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): • MESA: montantes
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura; • CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura;
• PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas;
• SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas
ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da
união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas
esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): • na cor
CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura;
• colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N;
• ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado
oposto à borda de contato com o usuário;
• ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu
arranchamento
Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira):
• em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor
CINZA;
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor;
• MODELO: FDE/FNDE
• Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de
entrega do mobiliário;

Onde se lê “CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46
e 1,76 m (Conjunto “Verde”)” Leia-se “CONJUNTO PARA PROFESSSOR composto: a) 1 (uma) mesa
com tampo em MDP”. Considerando que a especificação do item se encontra descrita de forma correta.
Permanecem inalteradas as demais informações constantes do Edital, que não foram alvo de modificação
através desta ERRATA.
Carira/SE, 23 de agosto de 2019.
JULCEMARA ANDRADE DA CRUZ TAVARES
Pregoeira Municipal
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