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RETIFICAÇÃO Nº 01 

EDITAL Nº 021/2020 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

 

 

A) ALTERA-SE a descrição dos itens 07, 08, 09, 10 e 11 do Anexo I, conforme segue:  

 

Onde se lê:  

Item Qtd Und Descrição V. Unit. V. Total Marca 

07 10 Und 

Apresentar junto à proposta de preços 

relatório de ensaio, emitido por 

laboratório credenciado pelo INMETRO, 

do esforço de tração de 4150 kgf na região 

da solda da mesa e da cadeira e Relatório 

de ensaio em estrutura metálica pintada, 

com resistência a impacto de acordo com a 

Norma ASTM-D2794-2010 cujo ponto de 

extremidade da falha (trinca) atinja no 

mínimo 0,07kg.m emitido por laboratório 

credenciado pelo Inmetro. 

R$ 

460,00 

R$ 

4.600,00  

08 07 Und 

Apresentar junto a proposta de preços o 

Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado de 

acordo com a Portaria 105/2012 

acompanhado por declaração referente ao 

Laudo de ensaio com a imagem do 

mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente 

ao Certificado e atende as especificações 

do Edital;  

Certificado de Conformidade do Sistema 

de Gestão de Qualidade para Fabricação 

de Móveis Escolares, emitido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT); Relatório de ensaio sobre 

corrosão e envelhecimento por exposição à 

névoa salina, emitido por laboratório 

acreditado pelo INMETRO de acordo com 

a ABNT NBR 8094/1983 (material 

metálico revestido e não revestido – 

corrosão por exposição à névoa salina, no 

mínimo 1500 horas, que contenha união 

soldada), e; 

 Relatório de ensaio, emitido por 

laboratório credenciado pelo INMETRO, 

do esforço de tração de 4150 kgf na região 

R$ 

314,00 

R$ 

2.198,00  
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da solda da mesa e da cadeira. 

09 45 Und 

Apresentar junto à proposta de preços, o 

Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado, de 

acordo com a Portaria 105/2012 

acompanhado por declaração referente ao 

Laudo de ensaio com a imagem do 

mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente 

ao Certificado e atende as especificações 

do Edital;  

Certificado de Conformidade do Sistema 

de Gestão de Qualidade para Fabricação 

de Móveis Escolares, emitido pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT);  

Relatório de ensaio sobre corrosão e 

envelhecimento por exposição à névoa 

salina, emitido por laboratório acreditado 

pelo INMETRO de acordo com a ABNT 

NBR 8094/1983 (material metálico 

revestido e não revestido – corrosão por 

exposição à névoa salina, no mínimo 1500 

horas, que contenha união soldada), e; 

Relatório de ensaio, emitido por 

laboratório credenciado pelo INMETRO, 

do esforço de tração de 4150 kgf na região 

da solda da mesa e da cadeira. 

R$ 

340,00 

R$ 

15.300,00  

 

Item Qtd Und Descrição V. Unit. V. Total Marca 

10 04 Und 

Apresentar junto à proposta de preços, o 

Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado, de 

acordo com a Portaria 105/2012 

acompanhado por declaração referente ao 

Laudo de ensaio com a imagem do 

mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente 

ao Certificado e atende as especificações 

do Edital; Certificado de Conformidade 

do Sistema de Gestão de Qualidade para 

Fabricação de Móveis Escolares, emitido 

pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio 

sobre corrosão e envelhecimento por 

exposição à névoa salina, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de 

acordo com a ABNT NBR 8094/1983 

R$ 

340,00 

R$ 

1.360,00  
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(material metálico revestido e não 

revestido – corrosão por exposição à névoa 

salina, no mínimo 1500 horas, que 

contenha união soldada), e; Relatório de 

ensaio, emitido por laboratório 

credenciado pelo INMETRO, do esforço 

de tração de 4150 kgf na região da solda 

da mesa e da cadeira. 

11 21 Und 

Apresentar junto a proposta de preços o 

Certificado de Conformidade do 

INMETRO para o modelo especificado, de 

acordo com a Portaria 105/2012 

acompanhado por declaração referente ao 

Laudo de ensaio com a imagem do 

mobiliário, emitido por OCP que 

comprove que o móvel é correspondente 

ao Certificado e atende as especificações 

do Edital; Certificado de Conformidade 

do Sistema de Gestão de Qualidade para 

Fabricação de Móveis Escolares, emitido 

pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); Relatório de ensaio 

sobre corrosão e envelhecimento por 

exposição à névoa salina, emitido por 

laboratório acreditado pelo INMETRO de 

acordo com a ABNT NBR 8094/1983 

(material metálico revestido e não 

revestido – corrosão por exposição à névoa 

salina, no mínimo 1500 horas, que 

contenha união soldada), e; Relatório de 

ensaio, emitido por laboratório 

credenciado pelo INMETRO, do esforço 

de tração de 4150 kgf na região da solda 

da mesa e da cadeira. 

R$ 

314,00 

R$ 

6.594,00 

 

 

Leia-se: 

Item Qtd Und Descrição V. Unit. V. Total Marca 

07 10 Und 

Estar em conformidade com todos os 

ensaios prescritos na norma ABNT NBR 

14006 para a produção dos móveis 

escolares e ensaios dimensionais, de 

estabilidade, resistência e durabilidade 

previstos também na ABNT NBR 14006 

R$ 

460,00 

R$ 

4.600,00  

08 07 Und 

Estar em conformidade com todos os 

ensaios prescritos na norma ABNT NBR 

14006 para a produção dos móveis 

escolares e ensaios dimensionais, de 

R$ 

314,00 

R$ 

2.198,00  
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estabilidade, resistência e durabilidade 

previstos também na ABNT NBR 14006 

09 45 Und 

Estar em conformidade com todos os 

ensaios prescritos na norma ABNT NBR 

14006 para a produção dos móveis 

escolares e ensaios dimensionais, de 

estabilidade, resistência e durabilidade 

previstos também na ABNT NBR 14006 

R$ 

340,00 

R$ 

15.300,00  

 

 

Item Qtd Und Descrição V. Unit. V. Total Marca 

10 04 Und 

Estar em conformidade com todos os 

ensaios prescritos na norma ABNT NBR 

14006 para a produção dos móveis 

escolares e ensaios dimensionais, de 

estabilidade, resistência e durabilidade 

previstos também na ABNT NBR 14006 

R$ 

340,00 

R$ 

1.360,00  

11 21 Und 

Estar em conformidade com todos os 

ensaios prescritos na norma ABNT NBR 

14006 para a produção dos móveis 

escolares e ensaios dimensionais, de 

estabilidade, resistência e durabilidade 

previstos também na ABNT NBR 14006 

R$ 

314,00 

R$ 

6.594,00 

 

 

 

B) A data de julgamento passa para o dia 31 de julho de 2020, às 08h30). 

 

 

 

Ivorá - RS, 20 de junho de 2020.  

 

 

 

ADEMAR VALENTIM BINOTTO 

Prefeito Municipal 


