PREGÃO ELETRÔNICO N 003/2013 – EMBAP
PROCESSO N 11.897.915-0

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. O presente tem por objeto a aquisição de mobiliário, máquinas e ferramentas para
atelier de escultura e gravura, com garantia e assistência técnica, conforme especificações
técnicas constantes deste Termo de Referência - ANEXO – I, parte integrante do Edital PE
03/2013.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A Escola de Música e Belas Artes do Paraná é um estabelecimento estadual de
ensino superior fundado em 1948 e reconhecido pelo Conselho Federal de Educação
desde 1954, especializada na formação de músicos e artistas visuais. Para tanto,
surge a necessidade de se equipar estruturalmente de equipamentos, dentre eles,
equipamentos para aulas escultura e gravura.

3. DO VALOR ESTIMADO
O Aporte financeiro para a aquisição dos equipamentos, é de R$ 17.090,00 (dezessete
mil, e noventa reais).
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM
ADQUIRIDOS
4.1. Os equipamentos, as quantidades e preços máximos a serem pagos são os seguintes:
Lote

Descrição

1

Armário gaveteiro para ferramentas
Estrutura e prateleiras construídas em aço chapa 24.
Suporta no mínimo 47 gavetas plásticas inclusas de
diversos tamanhos. Dobradiças instaladas na parte
interna do armário, sistema de ventilação nas portas
através de aberturas na parte inferior e superior das
portas, permitindo troca de ar dentro do armário;
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó,
livre de solventes que danificam o meio ambiente;
batente na porta feito em silicone; pés com ajuste de
nível através de sapatas reguladoras que possibilitam
pequenos ajustes de altura para corrigir possíveis
irregularidades no piso; fechamento das portas com
chave (acompanha duas chaves);

Qtde

1

Valor
Máximo
Unitário
1.400,00

1

800,00

1

1.260,00

Valor
Máximo
do Lote
1.400,00

Dimensões: Altura x Largura x Profundidade:
1850mm x 650mm x 370mm – podendo ter variação
de +/- 10%

2

Item 1: Armário guarda volume (tipo roupeiro) 12
portas
Construído em aço chapa 26 na cor cinza, com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó,
livre de solventes que danificam o meio ambiente;
sistema de ventilação nas portas através de
aberturas(orifícios), permitindo troca de ar dentro do
armário; fechamento das portas com chave
(acompanha duas chaves);
Medidas do Armário: Alt. 1.93 x larg. 0.95 x compr.
0.35 cm
Medidas das Portas: Alt. 43.0 x larg. 27.0 cm
Podendo ter variação de +/- 10%
Item2: Armário guarda volume (tipo roupeiro) 16
portas

3.220,00

Construído em aço chapa 26 na cor cinza, com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó,
livre de solventes que danificam o meio ambiente;
sistema de ventilação nas portas através de
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aberturas(orifícios), permitindo troca de ar dentro do
armário; fechamento das portas com chave
(acompanha duas chaves);
Medidas do Armário: Alt. 1.93 x larg. 1.25 x compr.
0.35 cm
Medidas das Portas: Alt. 43.0 x larg. 27.0 cm
Podendo ter variação de +/- 10%

Item 3: Armário guarda volume (tipo roupeiro) 4
portas

2

580,00

Construído em aço chapa 26 na cor cinza, com
tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó,
livre de solventes que danificam o meio ambiente;
sistema de ventilação nas portas através de
aberturas(orifícios), permitindo troca de ar dentro do
armário; fechamento das portas com chave
(acompanha duas chaves);
Medidas do Armário: Alt. 1.93 x larg. 0.65 x compr.
0.35 cm
Medidas das Portas: Alt. 0.89 x larg. 0.27
Podendo ter variação de +/- 10%

3

Mesa lisa confeccionada em aço inoxidável AISI
201, com prateleira inferior lisa e pés com sapatas
reguláveis.
Medida: 1500x600x850
Podendo ter variação de +/- 10%

1

900,00

4

Balança Semi-Analítica - Precisão 0,001g.

1

2.660,00

Capacidade aproximada de 420g - Precisão
0,001g. Recurso de calibração via teclado,
utilizando peso externo. Display de Cristal
Líquido retroiluminado sem a necessidade de
ajustar o brilho. Função Contagem de Peças.
Relógio
interno
em
conformidade
com
GLP/GMP/ISSO. Relatórios de Calibração
emitidos com data e hora. Indicação com clareza
o peso total ( incluindo a tara ) como percentual
da capacidade da balança. Apresentação do
resultado da pesagem em gramas, porcentagem
e contagem de peças. Possibilidade de se
comunicar diretamente a um microcomputador
sem necessidade de um programa especial.
Balança Semi-Analítica - Precisão 0,01g.
Capacidade aproximada de 4200g - Precisão
0,01g. Recurso de calibração via teclado,
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utilizando peso externo. Display de Cristal Líquido
retroiluminado sem a necessidade de ajustar o
brilho. Função Contagem de Peças. Relógio
interno em conformidade com GLP/GMP/ISSO.
Relatórios de Calibração emitidos com data e
hora. Indicação com clareza o peso total (
incluindo a tara ) como percentual da capacidade
da balança. Apresentação do resultado da
pesagem em gramas, porcentagem e contagem
de peças. Possibilidade de se comunicar
diretamente a um microcomputador sem
necessidade de um programa especial

5

6

7

Lixadeira combinada
Tensão: 220 V, Potência: 750 W, Rotação motor:
1750 rpm, Tipo de uso: profissional, Tamanho lixa
de disco: Ø 9'', Tamanho lixa cinta: 6'' x 48'',
Inclinação da lixa cinta: 0~90°
Exaustor Móvel
Motor: 2.0CV, Vazão: 34m³/min (1200 ft³/min).
Pressão Estática: 294 mm ca Volume Filtro
Inferior: 0,09m³, Volume Filtro Inferior + Filtro
Superior: 0,22m³, Nivel de Ruido (LPA): 84 dB (A)
Tipo monofásico 220 Volts
Peso aproximado 53 kg
Pia industrial 02 cubas e 02 gavetas,
confeccionada em aço inoxidável AISI 201, com
prateleira inferior lisa e pés com sapatas
reguláveis.
Medida: 2000x600x850 cuba 50x40x30

1

1.350,00

1.350,00

1

2.560,00

2.560,00

1

2.800,00

2.800,00

Podendo ter variação de +/- 10%

5. DAS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
5.1. Cada equipamento, de cada família, deverá ter:
5.1.1. Um número de série que o identifique univocamente;
5.2. Os equipamentos deverão obedecer rigorosamente as especificações técnicas
descritas no item 4 deste Termo de Referência, com todas as suas funções em
perfeito funcionamento de acordo com art. 15 inciso I da lei 8.666.
5.3. Certificado de garantia emitido pelo fabricante ou importador de no mínimo 12
meses, não sendo permitido certificado de garantia do revendedor.
5.4. Manual de utilização e conservação.
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5.5. Procuração, nomeação, carta de representação ou documento equivalente do
fabricante, do importador ou distribuidor, contendo a autorização para a proponente
revender/representar tais materiais.
5.6. As especificações deverão ser comprovadas via catálogo do fabricante ou indicação
do site;
5.7 O Pregoeiro, poderá requerer à arrematante, quando necessário, amostra do produto
para avaliação, devendo a proponente providenciar o envio na quantidade e no
prazo estabelecidos pelo Pregoeiro(a).

6. DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento ao licitante vencedor será feito mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo servidor responsável da Embap.
6.2. A Nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor será acompanhada de relação contendo
os números de todos os instrumentos englobados pela referida nota.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
7.1. Entregar os equipamentos definidos nos referentes itens do qual foi vencedora, de
acordo com as especificações e demais condições estipuladas neste Edital e seus
anexos, no endereço sito a rua Comendador Macedo, 254, centro, Curitiba – Paraná,
CEP 80.060-030.
7.2. Repor o equipamento em que se verifiquem danos em decorrência do transporte e de
defeito de fabricação, bem como providenciar a substituição do mesmo no prazo de
10 (dez) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente durante o
período de garantia dos instrumentos.
7.3. O equipamento entregue deverá:
7.3.1. Ser genuíno, não sendo aceitos produtos recondicionados, re-manufaturados,
reciclados ou outra terminologia empregada, para indicar que o produto é
proveniente de reutilização de material.
7.3.2. Conter em sua embalagem informações quanto às suas características, data de
fabricação, prazo de garantia e outras considerações necessárias pelo
fabricante.
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7.3.3. O instrumento deve ser preferencialmente, acondicionado em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de foram a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA EMBAP
8.1. Comunicar à licitante vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a
aquisição do equipamento.
8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a licitante vencedora entregar e
que não esteja de acordo com as especificações deste Termo de Referência.
8.3. Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados
pela licitante vencedora.

9. DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
9.1. Os equipamentos deverão ser entregues, pela licitante vencedora, rigorosamente
dentre as especificações estabelecidas, sendo que a inobservância destas condições
implicará em recusa formal do fornecimento, estando sujeita às penalidades da lei
vigente sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do inadimplente. O
endereço de entrega fica estabelecido a rua Comendador Macedo, 254, centro,
Curitiba – Paraná, CEP 80.060-030
10. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DOS INSTRUMENTOS
10.1. O prazo de entrega dos instrumentos será de até 45 dias após o recebimento da
Nota de Empenho.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A Embap poderá rejeitar no todo ou em parte o equipamento que a licitante
vencedora entregar e que não esteja de acordo com as especificações deste Termo
de Referência.

Eloi Magalhães
Pregoeiro
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