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TERMO DE REFERÊNCIA

 
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES

1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de colchões para as unidades da capital, mediante exigências,
especificações e condições estabelecidas abaixo.
 
2. JUSTIFICATIVA
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás possui grande quantitativo de colchões em suas unidades, pois nos
poucos momentos de descanso durante o serviço operacional é responsabilidade da corporação proporcionar
uma melhor saúde e bem-estar aos militares, e ao constatar que muitas unidades possuem colchões desgastados, foi
realizado levantamento junto as unidades da capital referente a necessidade de reposição dos colchões de solteiro, por
meio do processo 202100011037884.
 Diante do exposto, faz-se necessário a aquisição de colchões visando atender demanda existente nas unidades da
capital.
 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES, VALORES ESTIMADOS MÁXIMOS.

 
 

ITEM 1
DESTINADO À DISPUTA GERAL (COTA PRINCIPAL)

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

01 Colchão d45 - 78cm x
188cm x 17cm Unidade 178 R$ 611,04 R$ 108.765,12

TOTAL PARA O ITEM 1  R$ 108.765,12
 

ITEM  2
DISPUTA EXCLUSIVA  PARA M.E. E E.P.P. (COTA RESERVADA)

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.
VALOR

UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

02 Colchão d45 - 78cm x 188cm x
17cm Unidade 59 R$ 611,04 R$ 36.051,36

TOTAL PARA O ITEM 2  R$ 36.051,36
 

ITEM 3
DESTINADO À DISPUTA GERAL (COTA PRINCIPAL)

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. VALOR UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

03 Colchão d45 - 88cm x
188cm x 17cm Unidade 108 R$ 645,54 R$ 69.718,32

TOTAL PARA O ITEM 3  R$ 69.718,32
 



ITEM  4
DISPUTA EXCLUSIVA  PARA M.E. E E.P.P. (COTA RESERVADA)

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE QTD.
VALOR

UNITÁRIO
MÁXIMO

VALOR TOTAL
MÁXIMO

04 Colchão d45 - 88cm x 188cm x
17cm Unidade 35 R$ 645,54 R$ 22.593,90

TOTAL PARA O ITEM 4  R$ 22.593,90
 

TOTAL GERAL
R$ 237.128,70

 
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
3.1.1. As especificações detalhas dos itens encontram-se no ENCARTE 1.
 
3.2. QUANTO AS DESCRIÇÕES TÉCNICAS
3.2.1. A declaração quanto as descrições técnicas constantes neste Termo de Referência encontra-se no ENCARTE 2..
 
4. REQUISITOS BÁSICOS
4.1.1. Os materiais deste Termo de Referência deverão possuir garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeitos de
fabricação, sem prejuízo à Garantia expedida pelo fabricante.
4.1.2. O fornecedor deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação e proposta, catálogos, fichas técnicas
ou folhetos de todos os itens que integram cada lote que comprovem o atendimento das especificações contidas no
descritivo técnico do produto (ENCARTE 1) além de laudo emitido por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de
Normalização, Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO, para permitir a avaliação da conformidade do produto às
especificações estabelecidas e atendimento as normas (NBR 13579-1 e NBR 13579-2).
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 60 (sessenta) dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho ,Ordem de Entrega  e/ou contrato, no endereço situado à Av. Consolação, Qd. 35, Lts. 03 ao 10, 22 e 23, Cidade
Jardim – Goiânia/GO, conforme horário de expediente da Corporação. A contratada deverá entrar em contato com o
Departamento de Recebimento e Gestão de Contratos DERC/CAL pelo telefone (62) 3201-6389, para marcar a data,
horário em que se fará a entrega dos equipamentos no Comando de Apoio Logístico – CAL.
5.2. A marca ofertada na proposta não poderá ser substituída, salvo, por fato superveniente, devidamente comprovado nos
termos da legislação em vigor.
5.3. Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão examinados quando formulados até o termo limite de
entrega.
5.4. Os prazos que vierem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido reduzido,
ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte.
5.5. Os itens fornecidos devem ser novos, de primeiro uso, acondicionados em embalagem adequada.
5.6. O recebimento provisório dos itens se dará em até 02 (dois) dias, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação exigida neste Termo de Referência.
5.7. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação
da qualidade e quantidade de materiais e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
5.8. O recebimento dos itens deverá ser efetuado por servidor ou comissão designados pelo Corpo de Bombeiros Militar
de Goiás e, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas condições, bem como atendimentos
de todas as condições contidas nas propostas da licitante vencedora, tendo atendido a todas as exigências deste
instrumento.
5.8.1. Os itens serão submetidos à avaliação nos seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade visando a aferir a
compatibilidade, qualidade, eficiência e desempenho, a ser apreciado por Equipe Técnica da Corporação, sendo observado
o Atendimento Total da descrição detalhada do objeto, indicando, no que for aplicável: a marca, o modelo; garantia;
número do registro, certificação, homologação, quando for o caso; padronização, cores, materiais empregados na
produção e finalidade usual.
5.9. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os itens foram entregues em desacordo com a proposta, com
defeito, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito.
5.9.1. Neste caso, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento até que sanada a situação,
quando ocorrerá um novo recebimento provisório e o reinício de contagem dos prazos.
5.10. No ato de entrega dos itens, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento.
5.11. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
5.12. O recebimento provisório ou definitivo dos itens não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.



5.13. Serão recusados os materiais que não atendam as exigências dos subitens anteriores ou que apresentem avarias ou
defeitos, podendo a CONTRATANTE requerer da CONTRATADA a substituição dos materiais no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar do requerimento.
 
6. DAS OBRIGAÇÕES
6.1 DA CONTRATANTE:
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. Emitir a Nota de Empenho;
6.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel execução do contrato;
6.1.3. Receber o item no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos;
6.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no item fornecido,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;
 
6.2. DA CONTRATADA:
6.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.2.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo
de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência, prazo de garantia ou validade.
6.2.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.2.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;
6.2.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.2.1.5. Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais
trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado.
6.2.1.6. Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na contratação.
6.2.1.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais constantes do presente instrumento, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários até o limite de 25% (vinte cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido
de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.
6.2.1.8. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento da fiscalização, concedendo livre acesso
aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores, designados para
fiscalização, da CONTRATADA, dos órgãos concedentes (no caso de recurso oriundo de convênio) e dos órgãos de
controle interno e externo;
6.2.1.9.Responsabilizar-se por qualquer dano ambiental que porventura venha ocorrer em decorrência da execução do
objeto, respondendo pelos reparos ambientais e penalidades estipuladas em lei.
6.2.1.10.Promover a sustentabilidade ambiental, através da menor utilização de recursos naturais em seus processos
produtivos, menor presença de materiais perigosos ou tóxicos, maior vida útil, possibilidade de reutilização ou reciclagem,
geração de menor volume de resíduos.
 
7. DO CONTRATO
7.1 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura pelo Secretário de Estado da
Segurança Pública, sem prejuízo das garantia prevista no item 4.1.1 deste instrumento e sua gestão ficará a cargo de um
representante da Administração especialmente designado pela Contratante, em atendimento ao art. 67 da lei 8.666/93.
 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. O contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
 
9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designada pelo Comandante e/ou pelo Subcomandante Geral do
CBMGO, uma comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com o recebimento dos itens e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 



10. DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contado da data de liquidação da(s) nota(s) fiscal(ais) faturada(s).
10.2. O pagamento da(s) nota(s) fiscal (ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento previstos no
edital.
10.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em Instituição
Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual (Caixa Econômica Federal),
em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
 
11. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado e será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, se houver;
II - não entregar a documentação exigida no edital;
III - apresentar documentação falsa;
IV - causar o atraso na execução do objeto;
V - não mantiver a proposta;
VI - falhar na execução do contrato, se houver;
VII - fraudar a execução do contrato, se houver;
VIII - comportar-se de modo inidôneo;
IX - declarar informações falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
 
12. DAS PENALIDADES
12.1 Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, pelo não cumprimento dos compromissos acordados poderão ser
aplicadas, a critério da autoridade competente, as seguintes penalidades:
a) A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato ou instrumento equivalente,
sujeitará à CONTRATADA, além das penalidades referidas nesse item, a multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infração, nos moldes abaixo:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o Contrato ou retirar a nota de empenho, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao
trigésimo.
b) Advertência;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei;
e) As sanções previstas nas alíneas "b", “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “a”. Antes da
aplicação de qualquer penalidade será garantido à CONTRATADA direito ao contraditório e a ampla defesa. A multa
poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
 
 

Goiânia, 28 de janeiro de 2022 

 
 

Ami de Souza Conceição – Cel QOC 
Comandante de Apoio Logístico

 
 

Kelves Gonçalves – 1º TEN  QOC 
Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR

 

 
 
 

ENCARTE 1
Especificações Detalhada dos Materiais constantes da Tabela 1 deste Instrumento.



 

ITEM  1

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO DETALHADA
1 Colchão d45

78cm x 188cm x 17cm

Deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia,
selada e certificada pelo INMETRO no formato de um paralelepípedo retangular
com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura,
densidade nominal de no mínimo 45Kg/m3 (D-45). O Colchão deverá suportar o
peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos;
Anti-Alérgico. O colchão deverá ser revestido por tecido de brim misto 67 %
poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de até 5 %, debruada nas arestas
inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de
nodosidades, fios corridos, falhas ou quaisquer outros defeitos. As costuras devem
ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso
constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5
ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas
arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. 
 
A cor do tecido deverá ser verde claro ou azul claro ou bege ou cinza ou
marrom claro, aprovado pelo Contratante.
Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à
largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 1,5 cm e, quanto à
espessura, a variação de -0,5/+ 1,5 cm. A variação entre a densidade nominal da
lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%.
O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em
caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar,
obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do
colchão, densidade nominal, composição qualitativa dos componentes internos do
colchão, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de 
outras informações legais.
O colchão deverá atender as normas especificas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (NBR 13579-1 e NBR 13579-2), em conformidade com
as Portarias 079/2011 e 386/2013 do INMETRO.
A lâmina de espuma flexível de poliuretano utilizada na fabricação do colchão
deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas às seções a seguir:
a) Força de Indentação a 40% - O valor medido deve no mínimo 220 N.
b) Deformação permanente à compressão de 90% deve ser no máximo 8%
c) Fator de conforto - 2,2, no mínimo.
d) Fadiga dinâmica-perda de espessura - 4%, no máximo.
e) Fadiga dinâmica / perda de Força de Indentação a 40% - 23%, no máximo.
f) Resiliência ao impacto -40 %, no mínimo.
g) Densidade aparente mínima - 45 kg/m³
h) Teor de cinzas - 1%, no máximo.
O Tecido de Brim Misto deve estar limpo, íntegro, sem defeitos e sua cor
uniforme, composto de 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de
até 5 %, o tecido deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas a
seguir:
a) Gramatura - 225 g / m², no mínimo.
b) Resistência à tração - 1.030 N, no mínimo, na direção do urdume. - 608 N, no
mínimo, na direção da trama.
c) Resistência ao rasgo - 30 N, no mínimo, na direção do urdume. - 30 N, no
mínimo, na direção da trama.
d) Resistência à formação de pilling - Grau 5.
e) Recuperação ao amarrotamento - Grau 3.
f) Metamerismo - O tecido tingido não deve apresentar metamerismo.
Debrum – Composição mínima: 100 % poliéster; Armação tela 1 x 1;
Gramatura147 g / m; Largura - 25 mm ± 1 mm;
A embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.
O fornecedor deverá oferecer uma garantia mínima de dois anos e apresentar
laudo emitido por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Normalização,
Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO, para permitir a avaliação da
conformidade do produto às especificações estabelecidas e atendimento as normas
(NBR 13579-1 e NBR 13579-2). 
 



CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO – Confeccionado com 100% algodão
na cor vermelha, malha lisa de fio 30x1, para colchão com dimensões de 1,88m de
comprimento x 0,78m de largura x 0,18m de altura, gramatura mínima de 100g/m.
A Capa deverá revestir totalmente o colchão e possuir fechamento com zíper. A
embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.

 

ITEM  2

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO DETALHADA
2 Colchão d45

78cm x 188cm x 17cm

Deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia,
selada e certificada pelo INMETRO no formato de um paralelepípedo retangular
com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura,
densidade nominal de no mínimo 45Kg/m3 (D-45). O Colchão deverá suportar o
peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos;
Anti-Alérgico. O colchão deverá ser revestido por tecido de brim misto 67 %
poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de até 5 %, debruada nas arestas
inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de
nodosidades, fios corridos, falhas ou quaisquer outros defeitos. As costuras devem
ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso
constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5
ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas
arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. 
 
A cor do tecido deverá ser verde claro ou azul claro ou bege ou cinza ou
marrom claro, aprovado pelo Contratante.
Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à
largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 1,5 cm e, quanto à
espessura, a variação de -0,5/+ 1,5 cm. A variação entre a densidade nominal da
lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%.
O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em
caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar,
obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do
colchão, densidade nominal, composição qualitativa dos componentes internos do
colchão, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de 
outras informações legais.
O colchão deverá atender as normas especificas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (NBR 13579-1 e NBR 13579-2), em conformidade com
as Portarias 079/2011 e 386/2013 do INMETRO.
A lâmina de espuma flexível de poliuretano utilizada na fabricação do colchão
deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas às seções a seguir:
a) Força de Indentação a 40% - O valor medido deve no mínimo 220 N.
b) Deformação permanente à compressão de 90% deve ser no máximo 8%
c) Fator de conforto - 2,2, no mínimo.
d) Fadiga dinâmica-perda de espessura - 4%, no máximo.
e) Fadiga dinâmica / perda de Força de Indentação a 40% - 23%, no máximo.
f) Resiliência ao impacto -40 %, no mínimo.
g) Densidade aparente mínima - 45 kg/m³
h) Teor de cinzas - 1%, no máximo.
O Tecido de Brim Misto deve estar limpo, íntegro, sem defeitos e sua cor
uniforme, composto de 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de
até 5 %, o tecido deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas a
seguir:
a) Gramatura - 225 g / m², no mínimo.
b) Resistência à tração - 1.030 N, no mínimo, na direção do urdume. - 608 N, no
mínimo, na direção da trama.
c) Resistência ao rasgo - 30 N, no mínimo, na direção do urdume. - 30 N, no
mínimo, na direção da trama.
d) Resistência à formação de pilling - Grau 5.
e) Recuperação ao amarrotamento - Grau 3.
f) Metamerismo - O tecido tingido não deve apresentar metamerismo.
Debrum – Composição mínima: 100 % poliéster; Armação tela 1 x 1;
Gramatura147 g / m; Largura - 25 mm ± 1 mm;
A embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.



O fornecedor deverá oferecer uma garantia mínima de dois anos e apresentar
laudo emitido por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Normalização,
Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO, para permitir a avaliação da
conformidade do produto às especificações estabelecidas e atendimento as normas
(NBR 13579-1 e NBR 13579-2). 
 
CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO – Confeccionado com 100% algodão
na cor vermelha, malha lisa de fio 30x1, para colchão com dimensões de 1,88m de
comprimento x 0,78m de largura x 0,18m de altura, gramatura mínima de 100g/m.
A Capa deverá revestir totalmente o colchão e possuir fechamento com zíper. A
embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.

 

ITEM  3

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO DETALHADA
3 Colchão d45

88cm x 188cm x 17cm

Deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia,
selada e certificada pelo INMETRO no formato de um paralelepípedo retangular
com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,88m de largura x 0,17m de altura,
densidade nominal de no mínimo 45Kg/m3 (D-45). O Colchão deverá suportar o
peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos;
Anti-Alérgico. O colchão deverá ser revestido por tecido de brim misto 67 %
poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de até 5 %, debruada nas arestas
inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de
nodosidades, fios corridos, falhas ou quaisquer outros defeitos. As costuras devem
ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso
constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5
ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas
arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. 
 
A cor do tecido deverá ser verde claro ou azul claro ou bege ou cinza ou
marrom claro, aprovado pelo Contratante.
Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à
largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 1,5 cm e, quanto à
espessura, a variação de -0,5/+ 1,5 cm. A variação entre a densidade nominal da
lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%.
O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em
caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar,
obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do
colchão, densidade nominal, composição qualitativa dos componentes internos do
colchão, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de 
outras informações legais.
O colchão deverá atender as normas especificas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (NBR 13579-1 e NBR 13579-2), em conformidade com
as Portarias 079/2011 e 386/2013 do INMETRO.
A lâmina de espuma flexível de poliuretano utilizada na fabricação do colchão
deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas às seções a seguir:
a) Força de Indentação a 40% - O valor medido deve no mínimo 220 N.
b) Deformação permanente à compressão de 90% deve ser no máximo 8%
c) Fator de conforto - 2,2, no mínimo.
d) Fadiga dinâmica-perda de espessura - 4%, no máximo.
e) Fadiga dinâmica / perda de Força de Indentação a 40% - 23%, no máximo.
f) Resiliência ao impacto -40 %, no mínimo.
g) Densidade aparente mínima - 45 kg/m³
h) Teor de cinzas - 1%, no máximo.
O Tecido de Brim Misto deve estar limpo, íntegro, sem defeitos e sua cor
uniforme, composto de 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de
até 5 %, o tecido deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas a
seguir:
a) Gramatura - 225 g / m², no mínimo.
b) Resistência à tração - 1.030 N, no mínimo, na direção do urdume. - 608 N, no
mínimo, na direção da trama.
c) Resistência ao rasgo - 30 N, no mínimo, na direção do urdume. - 30 N, no
mínimo, na direção da trama.
d) Resistência à formação de pilling - Grau 5.



e) Recuperação ao amarrotamento - Grau 3.
f) Metamerismo - O tecido tingido não deve apresentar metamerismo.
Debrum – Composição mínima: 100 % poliéster; Armação tela 1 x 1;
Gramatura147 g / m; Largura - 25 mm ± 1 mm;
A embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.
O fornecedor deverá oferecer uma garantia mínima de dois anos e apresentar
laudo emitido por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Normalização,
Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO, para permitir a avaliação da
conformidade do produto às especificações estabelecidas e atendimento as normas
(NBR 13579-1 e NBR 13579-2). 
 
CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO – Confeccionado com 100% algodão
na cor vermelha, malha lisa de fio 30x1, para colchão com dimensões de 1,88m de
comprimento x 0,88m de largura x 0,18m de altura, gramatura mínima de 100g/m.
A Capa deverá revestir totalmente o colchão e possuir fechamento com zíper. A
embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.

 

ITEM  4

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO DETALHADA
4 Colchão d45

88cm x 188cm x 17cm

Deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia,
selada e certificada pelo INMETRO no formato de um paralelepípedo retangular
com dimensões de 1,88m de comprimento x 0,88m de largura x 0,17m de altura,
densidade nominal de no mínimo 45Kg/m3 (D-45). O Colchão deverá suportar o
peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: Anti-Ácaro; Anti-Fungos;
Anti-Alérgico. O colchão deverá ser revestido por tecido de brim misto 67 %
poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de até 5 %, debruada nas arestas
inferiores e superiores. O tecido deve apresentar tecelagem perfeita e isenta de
nodosidades, fios corridos, falhas ou quaisquer outros defeitos. As costuras devem
ser do tipo ponto fixo, reforçadas, a fim de evitar que se rompam com o uso
constante. As costuras devem conter 3,5 pontos/cm, com tolerância de 0,5
ponto/cm, e utilizar linha mista com poliéster e algodão. O debrum utilizado nas
arestas deve ser uma fita de 100% poliéster, na cor do revestimento do colchão. 
 
A cor do tecido deverá ser verde claro ou azul claro ou bege ou cinza ou
marrom claro, aprovado pelo Contratante.
Tolerância: Nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à
largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 1,5 cm e, quanto à
espessura, a variação de -0,5/+ 1,5 cm. A variação entre a densidade nominal da
lâmina de espuma (D) e sua densidade real (DR) não pode exceder a 5%.
O colchão, para sua perfeita identificação, deverá ter uma etiqueta afixada em
caráter permanente e indelével em uma das faces e nesta devem constar,
obrigatoriamente, informações sobre o fabricante, marca do produto, dimensões do
colchão, densidade nominal, composição qualitativa dos componentes internos do
colchão, data de fabricação, composição do tecido de revestimento, além de 
outras informações legais.
O colchão deverá atender as normas especificas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (NBR 13579-1 e NBR 13579-2), em conformidade com
as Portarias 079/2011 e 386/2013 do INMETRO.
A lâmina de espuma flexível de poliuretano utilizada na fabricação do colchão
deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas às seções a seguir:
a) Força de Indentação a 40% - O valor medido deve no mínimo 220 N.
b) Deformação permanente à compressão de 90% deve ser no máximo 8%
c) Fator de conforto - 2,2, no mínimo.
d) Fadiga dinâmica-perda de espessura - 4%, no máximo.
e) Fadiga dinâmica / perda de Força de Indentação a 40% - 23%, no máximo.
f) Resiliência ao impacto -40 %, no mínimo.
g) Densidade aparente mínima - 45 kg/m³
h) Teor de cinzas - 1%, no máximo.
O Tecido de Brim Misto deve estar limpo, íntegro, sem defeitos e sua cor
uniforme, composto de 67 % poliéster x 33 % algodão, com variação admitida de
até 5 %, o tecido deverá obedecer às especificações mínimas estabelecidas a
seguir:
a) Gramatura - 225 g / m², no mínimo.



b) Resistência à tração - 1.030 N, no mínimo, na direção do urdume. - 608 N, no
mínimo, na direção da trama.
c) Resistência ao rasgo - 30 N, no mínimo, na direção do urdume. - 30 N, no
mínimo, na direção da trama.
d) Resistência à formação de pilling - Grau 5.
e) Recuperação ao amarrotamento - Grau 3.
f) Metamerismo - O tecido tingido não deve apresentar metamerismo.
Debrum – Composição mínima: 100 % poliéster; Armação tela 1 x 1;
Gramatura147 g / m; Largura - 25 mm ± 1 mm;
A embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.
O fornecedor deverá oferecer uma garantia mínima de dois anos e apresentar
laudo emitido por laboratório acreditado pelo Instituto Nacional de Normalização,
Metrologia e Qualidade Industrial – INMETRO, para permitir a avaliação da
conformidade do produto às especificações estabelecidas e atendimento as normas
(NBR 13579-1 e NBR 13579-2). 
 
CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO – Confeccionado com 100% algodão
na cor vermelha, malha lisa de fio 30x1, para colchão com dimensões de 1,88m de
comprimento x 0,88m de largura x 0,18m de altura, gramatura mínima de 100g/m.
A Capa deverá revestir totalmente o colchão e possuir fechamento com zíper. A
embalagem deve ser unitária e garantir a proteção do produto.
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DECLARAÇÃO
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