PREFEITURA DEMARICÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE COMPRAS
ÓRGÃO GERENCIADOR DE REGISTRO DE PREÇOS

ERRATA
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018.
A Prefeitura Municipal de Maricá, com sede à Rua Álvares de Castro, nº 346, Centro,
Maricá/RJ, torna público para o conhecimento dos interessados a presente ERRATA à Ata de
Registro de Preços nº 53/2018, publicada no JOM do dia 23 de julho de 2018,oriundas do Pregão
Presencial nº 34/2018 para:

Onde se lê:
Item

Especificação

Kit Repouso (composição
abaixo)
Cama empilhável – 1 cama - as duas
cabeceiras devem ser inteiriças,
formadas por uma única peça,
produzidas em polipropileno. O
produto deverá ser atóxico, com
aditivo antibacteriano, eficaz para
cepas gran-positivas e gran-negativas
, apresentar excelente acabamento,
sem rebarbas e bordas cortantes. As
duas estruturas laterais devem ser
em tubos de alumínio com espessura
mínima de 1,59mmde alta qualidade
de acabamento, além de ótima
resistência a corrosão em geral,
incluindo corrosão por tensão,
umidade e salinidade. Deverá ainda,
ser leve e resistente. A área de
repouso deve ser composta por um
leito de rede vazada, 100% poliéster
empastado em PVC, com espessura
mínima de 0,51mm e gramatura
mínima de 310g/m2, com anti fungo,
antiuv, anti oxidante, anti chama,
isento de ftalatos, antitranspirante e
lavável. As laterais devem ser
soldadas de maneira uniforme e
resistente a tração manual. Alta
resistência a peso, suportando até 50
kg. Apresentar em anexo a proposta
laudo que ateste a eficácia anti
chamas, laudo que ateste a ausência
de f-talatos e laudo antibacteriano
eficaz para cepas gran-positivas e
gran-negativas (original ou cópia
autenticada). Ponteiras de borracha
antiderrapante para que a caminha
não deslize, permitindo que a criança
possa se movimentar de forma
01

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

Conjunto

997

R$ 388,55

R$ 435.888,40

R$ 223,70

R$ 223.028,90

Peça
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segura durante o sono. Deve ser
fixada de maneira que não se solte
facilmente. Todo o conjunto deve
estar bem montado, de forma
segura, firme e bem tencionado, sem
imperfeições como onda no leito ou
ainda o efeito de "barriga" no centro
da caminha. Sem velcro e sem
parafusos. A cama não deve conter
pequenas peças que possam se soltar
facilmente, podendo passar por
avaliação se o conjunto é seguro. A
cama deverá ser entregue montada.
A cama empilhável é composta por
módulos, este sistema permite que
todos os seus componentes sejam
repostos. Medidas mínimas: 135 cm
comprimento x 60 cm largura x 15 cm
altura. Apresentar certificado
compulsório do Inmetro. Garantia de
18 meses. Personalizado com Arte,
disponibilizada pela Secretaria de
Educação, na parte central com
medidas de 20cm de altura por 30 cm
de Largura, através do processo de
silkscreen.
Enxoval – dois conjuntos - composto
por 3 peças, O tecido dos lençóis
deve ser do tipo percal, fio misto 50%
algodão e 50% poliéster, mínimo 180
fios que suporte lavagem com
alvejante sem desbotar ou manchar.
O tecido não pode encolher e nem
fazer “bolinhas”. Todas as
características devem estar visíveis
na etiqueta das peças. O lençol de
sobrepor deve ter 1,30m de tecido
liso e virol de 0,20m de tecido
estampado com motivos infantis
unissex, totalizando 1,50m de
comprimento por 1m de largura.
Lençol de baixo com elástico deve
medir 1,10m de comprimento e
0,80m de largura. O elástico é
costurado em 6 pontos, formando 3
tiras na parte de trás. O elástico
utilizado deve ser nº 20, de alta
resistência e durabilidade, composto
de 73% poliéster e 27% elastotieno.
Lençol de baixo que encaixe
perfeitamente na caminha,
permitindo o empilhamento mesmo
sem tirar o lençol. Fronha tipo
envelope medindo 0,30m x 0,40m,

Conjunto

R$ 48,65

R$ 97.008,10
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com dobra interna de, no mínimo, 15
cm, com faixa decorativa de 10 cm na
parte de cima da fronha (tecido igual
ao utilizado no lençol de sobrepor).
Todo o conjunto deverá ser
confeccionado em costura reta
simples e overlock. O tecido liso
deverá ter cores suaves (amarelo
claro, verde água, salmão, bege, azul
claro, rosa claro). Personalizado com
Arte, disponibilizada pela Secretaria
de Educação, na parte central com
medidas de 10 cm de altura por 15
cm de Largura, através do processo
de silkscreen.
Travesseiro – 1 peça - antialérgico,
antiácaro, anti mofo, inodoro,
resistente, macio, lavável.
Revestimento: 50% algodão, 50%
poliéster. Enchimento: Fibra
siliconizada 100% Poliéster.
Tamanho: 30cm x 40cm. Todas as
características devem estar visíveis
na embalagem.
Edredom – 1 peça - confeccionado
em tecido tipo percal misto, 50%
algodão e 50% poliéster, mínimo 180
fios que suporte lavagem com
alvejante sem desbotar ou manchar.
O tecido não pode encolher e nem
fazer “bolinhas”. Todas as
características devem estar visíveis
na etiqueta das peças. Enchimento:
Fibra 200g/m² Thermobonding 100%
poliéster. Medidas: 1,40m x 1m.
Garantia 18 meses. Personalizado
com Arte, disponibilizada pela
Secretaria de Educação, na parte
central com medidas de 10 cm de
altura por 15 cm de Largura, através
do processo de silkscreen.
Mosqueteiro - 1 peça - em tule com
bordas em elástico, varal em PVC
formado por duas hastes que
formam um arco, com encaixe em
polipropileno nas extremidades da
cama. O elástico utilizado deve ser
nº12, de alta resistência e
durabilidade, composto de 73%
poliéster e 27% elastotieno.
Conjunto formado por: tela em tule,
duas hastes, conector de haste e
dois encaixes para as extremidades
.Exclusivo para caminhas
empilháveis, para que a criança

Peça

R$ 11,20

R$ 11.166,40

Peça

R$ 64,60

R$ 64.406,20

Peça

R$ 40,40

R$ 40.278,80
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tenha um sono seguro e tranquilo
sendo protegida de insetos
indesejados. Mosquiteiro com
encaixe perfeito na cama para não
permitir a passagem de insetos.
Personalizado com Arte,
disponibilizada pela Secretaria de
Educação, na parte central com
medidas de 10 cm de altura por 15
cm de Largura, através do processo
de silkscreen.
Valor Total

R$ 435.888,40

Leia-se:

Item

Especificação

Kit Repouso (composição
abaixo)
Cama empilhável – 1 cama - as duas
cabeceiras devem ser inteiriças,
formadas por uma única peça,
produzidas em polipropileno. O
produto deverá ser atóxico, com
aditivo antibacteriano, eficaz para
cepas gran-positivas e gran-negativas
, apresentar excelente acabamento,
sem rebarbas e bordas cortantes. As
duas estruturas laterais devem ser
em tubos de alumínio com espessura
mínima de 1,59mmde alta qualidade
de acabamento, além de ótima
resistência a corrosão em geral,
incluindo corrosão por tensão,
umidade e salinidade. Deverá ainda,
ser leve e resistente. A área de
repouso deve ser composta por um
leito de rede vazada, 100% poliéster
empastado em PVC, com espessura
mínima de 0,51mm e gramatura
mínima de 310g/m2, com anti fungo,
antiuv, anti oxidante, anti chama,
isento de ftalatos, antitranspirante e
lavável. As laterais devem ser
soldadas de maneira uniforme e
resistente a tração manual. Alta
resistência a peso, suportando até 50
kg. Apresentar em anexo a proposta
laudo que ateste a eficácia anti
chamas, laudo que ateste a ausência
de f-talatos e laudo antibacteriano
eficaz para cepas gran-positivas e
01

Unidade

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

Conjunto

997

R$ 437,20

R$ 435.888,40

R$ 223,70

R$ 223.028,90

Peça
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gran-negativas (original ou cópia
autenticada). Ponteiras de borracha
antiderrapante para que a caminha
não deslize, permitindo que a criança
possa se movimentar de forma
segura durante o sono. Deve ser
fixada de maneira que não se solte
facilmente. Todo o conjunto deve
estar bem montado, de forma
segura, firme e bem tencionado, sem
imperfeições como onda no leito ou
ainda o efeito de "barriga" no centro
da caminha. Sem velcro e sem
parafusos. A cama não deve conter
pequenas peças que possam se soltar
facilmente, podendo passar por
avaliação se o conjunto é seguro. A
cama deverá ser entregue montada.
A cama empilhável é composta por
módulos, este sistema permite que
todos os seus componentes sejam
repostos. Medidas mínimas: 135 cm
comprimento x 60 cm largura x 15 cm
altura. Apresentar certificado
compulsório do Inmetro. Garantia de
18 meses. Personalizado com Arte,
disponibilizada pela Secretaria de
Educação, na parte central com
medidas de 20cm de altura por 30 cm
de Largura, através do processo de
silkscreen.
Enxoval – dois conjuntos - composto
por 3 peças, O tecido dos lençóis
deve ser do tipo percal, fio misto 50%
algodão e 50% poliéster, mínimo 180
fios que suporte lavagem com
alvejante sem desbotar ou manchar.
O tecido não pode encolher e nem
fazer “bolinhas”. Todas as
características devem estar visíveis
na etiqueta das peças. O lençol de
sobrepor deve ter 1,30m de tecido
liso e virol de 0,20m de tecido
estampado com motivos infantis
unissex, totalizando 1,50m de
comprimento por 1m de largura.
Lençol de baixo com elástico deve
medir 1,10m de comprimento e
0,80m de largura. O elástico é
costurado em 6 pontos, formando 3
tiras na parte de trás. O elástico
utilizado deve ser nº 20, de alta
resistência e durabilidade, composto
de 73% poliéster e 27% elastotieno.

Conjunto

R$ 48,65

R$ 97.008,10
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Lençol de baixo que encaixe
perfeitamente na caminha,
permitindo o empilhamento mesmo
sem tirar o lençol. Fronha tipo
envelope medindo 0,30m x 0,40m,
com dobra interna de, no mínimo, 15
cm, com faixa decorativa de 10 cm na
parte de cima da fronha (tecido igual
ao utilizado no lençol de sobrepor).
Todo o conjunto deverá ser
confeccionado em costura reta
simples e overlock. O tecido liso
deverá ter cores suaves (amarelo
claro, verde água, salmão, bege, azul
claro, rosa claro). Personalizado com
Arte, disponibilizada pela Secretaria
de Educação, na parte central com
medidas de 10 cm de altura por 15
cm de Largura, através do processo
de silkscreen.
Travesseiro – 1 peça - antialérgico,
antiácaro, anti mofo, inodoro,
resistente, macio, lavável.
Revestimento: 50% algodão, 50%
poliéster. Enchimento: Fibra
siliconizada 100% Poliéster.
Tamanho: 30cm x 40cm. Todas as
características devem estar visíveis
na embalagem.
Edredom – 1 peça - confeccionado
em tecido tipo percal misto, 50%
algodão e 50% poliéster, mínimo 180
fios que suporte lavagem com
alvejante sem desbotar ou manchar.
O tecido não pode encolher e nem
fazer “bolinhas”. Todas as
características devem estar visíveis
na etiqueta das peças. Enchimento:
Fibra 200g/m² Thermobonding 100%
poliéster. Medidas: 1,40m x 1m.
Garantia 18 meses. Personalizado
com Arte, disponibilizada pela
Secretaria de Educação, na parte
central com medidas de 10 cm de
altura por 15 cm de Largura, através
do processo de silkscreen.
Mosqueteiro - 1 peça - em tule com
bordas em elástico, varal em PVC
formado por duas hastes que
formam um arco, com encaixe em
polipropileno nas extremidades da
cama. O elástico utilizado deve ser
nº12, de alta resistência e
durabilidade, composto de 73%
poliéster e 27% elastotieno.

Peça

R$ 11,20

R$ 11.166,40

Peça

R$ 64,60

R$ 64.406,20

Peça

R$ 40,40

R$ 40.278,80
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Conjunto formado por: tela em tule,
duas hastes, conector de haste e
dois encaixes para as extremidades
.Exclusivo para caminhas
empilháveis, para que a criança
tenha um sono seguro e tranquilo
sendo protegida de insetos
indesejados. Mosquiteiro com
encaixe perfeito na cama para não
permitir a passagem de insetos.
Personalizado com Arte,
disponibilizada pela Secretaria de
Educação, na parte central com
medidas de 10 cm de altura por 15
cm de Largura, através do processo
de silkscreen.
Valor Total

Maricá, 22 de Novembro 2018.

Marcelo Rosa Fernandes
Secretário de Administração
Mat: 106.044

R$ 435.888,40

