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PUBLICAÇÃO 
 

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Pardo de 
Minas torna público decisão por adesão a Ata de Registros de Preços nº 20/2021 - 
Processo nº 036/2021 - RDC N.º 005/2021, gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS, conforme Procedimento 
Administrativo nº 202/2021 – Decisão por Adesão a Registro de Preços nº 005/2021. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 
Empresa: 
CONSÓRCIOS HC – CNPJ: 43.983.448/0001-85 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1.  05 

 
CONJUNTO INFANTIL 6 LUGARES a) CADEIRA:  
A estrutura, fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, é composta por pernas e 
travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de 1,06 mm. As 
peças são unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto ainda recebe 
tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra 
oxidação e maior vida útil à estrutura. O assento é confeccionado em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado e dimensões de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade, 4 
mm de espessura de parede, com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando 
o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O encosto é 
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com 
acabamento texturizado. Suas dimensões são 330 mm de largura por 185 mm de altura, 
com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à 
estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura 
metálica da cadeira e é travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno 
copolímero, na mesma cor do Item Descrição A CADEIRA B MESA GANGORRA C MESA 
CENTRAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Elaborado por: P&D ET 30.2.1 Revisão: 01 Data: 
05/07/2019 Página 2 de 4 encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Nas 
pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras plásticas, fabricadas pelo processo de 
injeção de termoplásticos de engenharia (Copolímero de Polipropileno). 
b) MESA GANGORRA: A mesa é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua 
montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de 
injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser 
utilizada para fins recreativos, já que quando virada 90 graus com a frente apoiada no chão, 
proporciona um balanço permitindo que a mesa seja utilizada como brinquedo de balanço 
ou gangorra individual. Nesta mesma posição, além de sugerir um brinquedo, a mesa ainda 
apresenta outra área para sentar em atividades recreativas e em grupo. Possui tampo 
injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima de parede de 3,5mm, com 
pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 02 (dois) ângulos possibilitando a 
formação de círculos com 06 (seis) mesas, dentre outras configurações. O tampo possui 04 
(quatro) encaixes para a estrutura da mesa, que apoia e reforça a superfície do tampo e 02 
(duas) torres para fixação por parafusos auto atarraxantes para plástico flangeados de 
dimensões Ø5x16 mm. As dimensões do tampo são de 620 mm na base maior, 235 mm na 
base menor e 465 mm lateralmente, contendo 01 (um) porta objetos frontal à superfície de 
uso, integrado ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 
400 mm x 300 mm. A circunferência formada pelas 6 mesas mede aproximadamente Ø 
1,4m, devendo-se considerar uma circunferência de aproximadamente Ø 2,0 quando se 
inclui as respectivas cadeiras. A estrutura da mesa quando vista superiormente apresenta 
formato análogo a um triângulo, sendo menor na parte posterior, e maior na parte frontal, 
por onde se dá o acesso do usuário á mesa. Seu desenho com ondulações e relevos 
proporciona uma estrutura reforçada. O contra tampo é integrado à estrutura, e ambos 
formam um único componente injetado em polipropileno copolímero, pigmentado, com 
acabamento texturizado, e espessura mínima de parede de 3,5 mm. A mesa completa (com 
tampo encaixado) apresenta uma altura total de 590 mm. O porta-livro é injetado em 
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com espessura de 3,5 mm, com 
pigmentação, e superfície lisa sem brilho. É fixado à mesa por meio de 02 (dois) encaixes. A 
área de acesso à portalivro é de 445 mm x 70 mm. Ainda fazem parte da mesa dois 
componentes que funcionam como uma tampa para fechar as aberturas formadas pelo 
desenho da estrutura. Essas tampas constituem a superfície onde é possível sentar quando 
a mesa está sendo utilizada no outro contexto permitido, já citado. Estes componentes são 
injetados em polipropileno copolímero, pigmentado, com 3,5mm de espessura mínima de 
parede. São encaixados à estrutura da mesa e fixados com parafusos auto atarraxantes 
para plástico flangeados de dimensões Ø5x16 mm fenda Phillips. c) Mesa Central A mesa 
central é constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são 

R$ 
4.490,00 

R$ 
22.450,00 
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confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem 
brilho, com espessura mínima de parede de 3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Elaborado por: 
P&D ET 30.2.1 Revisão: 01 Data: 05/07/2019 Página 3 de 4 mm. As peças, vistas 
superiormente, apresentam formato sextavado para união de 6 mesas, que formam um 
círculo. Possuem 7 divisórias: seis referentes às faces externas e uma central. Na parte 
inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. A estrutura 
central é fabricada em tubo de aço industrial 1008/1020 com diâmetro de 38,1mm e 
espessura de parede de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada 
extremidade, sobre pressão. A mesa montada apresenta uma altura total de 590 mm. 
DEVERÁ APRESENTAR OS CERTIFICADOS ABAIXO: 1. ASTM 178/2010 2. ABNT 10443-
11003 – ADERÊNCIA DA TINTA 3. NR 17 4. NM 300 

2.  50 

 
ARMÁRIO COM 04 (QUATRO) PORTAS GUARDA-VOLUMES 
Roupeiro de aço carbono simples com 4 portas pequenas sobrepostas, com dimensões 
aproximadas 272x420mm, confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 
a 1012. Dimensões aproximadas totais: 1820 (A) x 325 (L) x 420 (P). Mecanismo de 
abertura das portas deve ser tipo pivotante, lateral à direita, com 2 dobradiças internas em 
cada porta. As dobradiças são formadas por 2 corpos com 2 e 3 bainhas, respectivamente. 
O posicionamento dos corpos concêntrico entre as 2 faces cilíndricas e são unidos por 1 
pino com 4 mm de diâmetro. A altura máxima das 2 dobradiças, após união é de 60 mm. 
Sistema de travamento das portas é individualizado por porta do tipo “fechadura” com 2 
alojamentos para utilização de cadeado. Visando maior segurança aos usuários e melhor 
resistência as portas devem ser embutidas, minimizando presença arestas cortantes, e 
possuem reforço interno tipo “ômega” fixado na parte central no sentido vertical. Sistema de 
circulação de ar individualizado por portas, atendendo NR 24, cada porta contem 2 
conjuntos que facilitam a circulação de ar, um na parte superior e outro na parte inferior. 
Sistema de identificação individualizado por porta, cada porta possui um porta etiqueta, 
estampado no próprio corpo, em baixo relevo, de aproximadamente 80 x 37 mm, que 
permita a fixação da etiqueta pela parte interna da porta. Os pés niveladores são 
confeccionados em polipropileno injetado, que confere maior resistência e durabilidade 
mesmo em ambientes úmidos, de seção transversal circular e com altura de 80 mm, 
disposto em cada extremidade inferior da base do armário em um estabilizador triangular. 
Estabilizador triangular com medida aproximada de 85 mm de lado, dobras estruturais 
internas e soldado ao corpo por pontos de solda. Este estabilizador abriga uma porca rebite 
de aço utilizada para fixar, por rosca, os pés niveladores. 
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, pintura em equipamento 
contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, 
com camada média de 50 mícrons. Polimerização em estufas com a peça alcançando 
mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização 
total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Certificado do Processo de 
Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 5 de certificação (Ex 
Procedimento Certa PIN PRP 032, ou análogo). Apresentar laudo por profissional habilitado, 
com ART, que o móvel atende as especificações da NR17;Laudo emitido por laboratório de 
controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010. 

R$ 
1.590,00 

R$ 
79.500,00 

3.  30 

 
ARMARIO PROFESSOR 2 PORTAS 
Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 
1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com 
pivotamento lateral. A Porta Direita possui 5 dobras na parte lateral esquerda, formando o 
puxador embutido na porta, sendo a primeira com 8mm com sentido para fora da porta em 
180º, a segunda com 14,5mm com sentido para fora da porta em 90º, a terceira com 
17,5mm com sentido para fora da porta em 90º, a quarta com 51,5mm com sentido para fora 
da porta em 90° e a quinta com 17,5mm com sentido para dentro da porta em 90°. Na parte 
lateral direita deve possuir 2 dobras, superior e inferior da porta, sendo a primeira com 
13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro da porta em 90º. A Porta 
Esquerda possui 3 dobras na parte lateral direita, formando o batente para a porta direita, 
sendo a primeira com 8mm com sentido para dentro da porta em 180º, a segunda com 
13,5mm com sentido para fora da porta em 90º e a terceira com 18,5mm com sentido para 
dentro da porta em 90º, na parte lateral esquerda possui 2 dobras, superior e inferior da 
porta, sendo a primeira com 13mm e a segunda com 18mm, ambas com sentido para dentro 
da porta em 90º. Cada Porta deve conter 2 reforços em formato ômega horizontais em “C” 
por meio de solda ponto na parte superior e inferior das portas, por toda sua extensão, e um 
reforço em ômega vertical em cada porta na parte central por toda sua extensão, assim 
como 3 dobradiças em locais adequados, sendo que cada uma recebe 3 pontos de solda 
ponto, também é soldado na área da fechadura um suporte para maçaneta para auxiliar no 
sistema de travamento. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de 
travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, 
superior e inferior, acompanha duas chaves. Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras 
na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de 
cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto 
relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o 
travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria 
cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, 
em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador 
triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a 
base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma 
porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser 
sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço 
zincado com rosca 3/8” x 21,5 mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo 
cilíndrico, rosca 3/8” em aço carbono e revestimento de superfície (zinco) (condições 
dimensionadas para suportar as cargas e solicitações em utilização normal), todas as partes 
metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas 
e gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de 
ventilação de furos com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do 
armário. 

R$ 
3.190,00 

R$ 
95.700,00 
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Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte 
interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior 
segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de 
aproximadamente 80 mm x 37 mm. 
Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray recebendo uma camada 
de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, 
enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que 
garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior 
resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuos do tipo 
Corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de 
aderência eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50 mícrons. A 
polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um 
período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior 
aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto. 
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Certificado do Processo de 
Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas conforme modelo 5 de certificação (Ex 
Procedimento Certa PIN PRP 032, ou análogo). Apresentar laudo por profissional habilitado, 
com ART, que o móvel atende as especificações da NR17;Laudo emitido por laboratório de 
controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010. 

4.  10 

 
MODULO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 
Bebedouro em aço inox. Com capacidade para filtrar e resfriar a água. Composto de filtro 
(externo), aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno.Corpo e estrutura em 
aço inox 430 e base injetada; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina 
em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS; 
Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da 
BNT/NBR/603351. Possuir Certificação pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para 
controle de temperatura; Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante 
maior eficiência; Motor Elgin 1/12+ 
hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W; Tensão/potência: 110v ou 220v; Capacidade 
de armazenamento: 20 litros de água gelada. 

R$ 
2.990,00 

R$ 
29.900,00 

5.  15 

 
BEBEDOURO CONJUNGADO INFALTIL 
Em Aço Pintado Na Cor Branca - Linha Pressão Modelo tradicional de bebedouro de 
pressão, confeccionado em aço Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de 
jato d`água ;Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto; Tampo em aço inox 
polido e base em material injetados; Controle manual da temperatura da água;com 
regulagem externa. Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a 
proliferação de microorganismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de 
cloro, Garantia de 01 ano 

R$ 
2.280,00 

R$ 
34.200,00 

6.  05 

 
FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO 4 QUEIMADORES 
Fogão de alta potência de 04 bocas, espalhadores e bases dos queimadores em ferro 
fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50 mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro 
fundido 300x300mm, Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - Pés fixo 
- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epóxi - Baixa pressão Medidas do Fogão 
Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm. Garantia de 03 meses 

R$ 
2.190,00 

R$ 
10.950,00 

7.  14 

 
FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 6 QUEIMADORES  
Fogão Industrial com forno é de baixa pressão, auxiliando no controle da intensidade das 
chamas. Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, 
perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada 
na cor preta - Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio - Volume do 
forno 55 litros - Puxador ergonômico na porta do forno - Travamento mecânico na porta do 
forno - Prateleira removível e regulável no forno - Pés fixo - Mesa, bandeja e corpo do 
produto em pintura Epóxi - Baixa pressão. Garantia de 03 meses 

R$ 
4.890,00 

R$  
68.460,00 

8.  10 

 
FREEZER HORIZONTAL DUPLA FUNÇÃO 
Capacidade aproximada de 409L a 412L. Conservação de produtos congelados ou bebidas 
e refrigerados. Refrigeração estática. Gabinete com formas internas arredondadas. Chapas 
internas e externas em aço galvanizado pré-pintado com alta resistência a corrosão, 
Isolamento de poliuretano ecologicamente correto. Grade plástica em material de alto 
impacto com proteção U.V. Rodízio duplo giratório de alta resistência. Tampa de chapa com 
puxador ergonômico e dobradiças balanceadas. Dreno. Condensação forçada, garantindo 
maior velocidade de refrigeração. Divisória interna com pintura plastificada. Termostato 
ajustável para dupla ação. Temperatura de operação de 35ºC / 75% de umidade relativa do 
ar. Puxador frontal com chave na tampa. Degelo manual. Medidas aproximadas com 
variação de 5% para mais ou para menos. Largura (mm)1265mm. Altura 
(mm)940mm.Profundidade (mm)705mm. Garantia de 03 meses 

R$ 
5.890,00 

R$ 
58.900,00 

9.  11 

 
GELADEIRA BRANCA FROST FREE 
02 portas, tipo de degelo automático, prateleiras de vidro reguláveis e removíveis, 
característica: função geladeira /freezer, capacidade armazenamento líquido freezer 129L, 
armazenamento geladeira 322L, Cor branco. Energia classe A,. Garantia de 03 meses 

R$ 
5.780,00 

R$  
63.580,00 

10.  15 

 
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L 
Capacidade: 6LRotação: 3500rpmPotência: 1000wAlimentação: Bivolt Velocidade: 1 
Certificado pelo INMETRO Material do Liquidificador Industrial: Corpo: Aço Inox. Copo: 
AçoInox, Tampa: Polipropileno Preto com Dosador. Medidas AproximadasAltura: 
68cmLargura: 25cmComprimento: 25cmPeso: 10,7Kg 

R$ 
1.690,00 

R$  
25.350,00 
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11.  01 

 
PROJETOR MULTIMÍDIA 
Tecnologia: LCD. Luminosidade: 3.600 ANSI Lumens. Resolução Nativa: XGA (1024 x 768). 
Razão de Aspecto: 4:3 e com suporte para 16:9; . Relação de alcance: 1.44 - 1.95. 
Durabilidade da lâmpada em modo normal 6.000 horas. Entradas: 1 VGA, e 1 HDMI. 
Contraste: 15.000: 1. Alimentação: 110 - 240 V. Garantia: 1 ano 

R$    
6.290,00 

R$  
6.290,00 

12.  02 

 
Monitor Profissional Touch – 75” 
 Possuir tecnologia IR • Resistencia a interferência ótica (incidência de luz direta) • Possuir 
resposta rápida, fluente na escrita e controle do touch • Possuir tempo de resposta de no 
máximo 100 ms; • Possuir precisão de no máximo 2mm; • Suportar no mínimo 20 toques 
simultâneos; • Possuir função de anotações; • No mínimo 2 canetas de escrita na tela, com 
cores diferentes e espessuras de 3 e 8mm; • Suportar compartilhamento de fonte de vídeo 
externa através de cabeamento (HDMI) e wireless. • Possuir HDMI Output para eventual 
gravação das imagens • Modo de comunicação – USB de alta velocidade. • Possuir 
Plataforma Android 8.0 ou superior. • A função Touch, deve ser embarcada ao monitor, não 
sendo aceito monitores convencionais com overlay; • Possibilidade de instalação de OPS no 
próprio monitor; • Possibilidade de até 6 participantes compartilharem suas telas em modo 
sem fio • Conexão com dispositivos externos usando tecnologia BlueTooth; • Possuir web 
Browser para obtenção de conteúdo diretamente da rede; • Função de bloqueio USB para 
prevenção de cópia de informações; • Programa que possibilite carregar conteúdos diversos 
e interação. • Tamanho de no mínimo 75" • Tipo de painel D-LED DID, IPS ou similar; • 
Resolução mínima de 3840 x 2160 (UltraHD) em formato 16:9 ; • Contraste mínimo de 1200 
: 1 ou superior; • Ângulo de visão mínimo de (horizontal / vertical)178° / 178° ou superior; • 
Tempo de resposta mínimo de 8 ms ou valor inferior; • Cor do visor mínimo de 10 bits – 1 
bilhão de cores ou superior; • Proteção de vidro para a tela de no mínimo 4 mm; • Possuir 
auto falante embutido; • Brilho mínimo de 300 cd/m² ou superior; • Possuir suporte de 
fixação no padrão VESA; • Projetados para operação contínua de 16 horas por dia, 7 dias 
por semana; • Possuir MTBF de no mínimo 30.000 horas; • Suportar frequências de 60Hz • 
Possuir player embarcado; • Possuir memória interna de 16GB. • A fabricante deve possuir 
assistência técnica autorizadas em todos os estados da federação para facilitar o rápido 
atendimento 
• Conectividade: 3x entradas HDMI, 1x saída HDMI, 1x Porta LAN (RJ45), 1x Entrada 
RS232, 1x Entrada de áudio Mini-jack Stéreo, 2x Conexão USB, 2x Conexão USB para 
controle do Touch • Alimentação: Fonte de energia 100 a 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz, 
Consumo de energia (modo desligado) menos que 0.5 W • Garantia de 3 anos, sendo na 
modalidade on-site no 1º. ano e balcão para os demais 

R$  
39.900,00 

R$  
79.800,00 

TOTAL                                                                                                R$  575.080,00 

 

Contrato nº 292/2021. 
 

Rio Pardo de Minas – MG, 29 de novembro de 2021. 

 
Jonas Márcio de Oliveira Cunha 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


