
 

 

 
 

MATERIAL RETARDANTE DE CHAMA  
 

 
1. OBJETO 
1.1 Aquisição de material retardante de chamas para aplicação em estrutura física 
existente como: carpetes, madeiras e cortinas no interior do Teatro Procópio Ferreira e 
Salão Villa-Lobos do Conservatório de Tatuí – Unidade I, localizada a Rua São Bento, 
415, Cep: 18.270-820, Centro – Tatuí/SP. 
 
1.2 A Abaçaí fornecerá informações sobre o local de aplicação dos produtos retardante 
de chamas bem como a quantidade em (m2), o interessado deverá calcular o volume de 
material necessário para aplicação. 
 
1.3 Os materiais objeto deste orçamento, devem ser homologados pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), conforme IT-10 do corpo de bombeiros e atender as 
normas estabelecidas (ASTM E662 - NBR 9442 - 8660). 
 
1.4 Os interessados deverão mencionar na proposta a quantidade, os valores dos 
produtos com os impostos incidentes no custo efetivo da mercadoria, bem como a ficha 
técnica com o ciclo de manutenção do produto, informar o valor do frete, forma de 
pagamento e prazo de entrega.    
 
2. LOCAL DE APLICAÇÃO DOS PRODUTOS E QUANTIDADE 
2.1 TEATRO PROCÓPIO FERREIRA 
2.1.1 Carpete resinado natural instalado na parede:  230,00m2 
2.1.2 Cortina de tecido natural:     180,00m2 
2.1.3 Estrutura de madeira do porão com verniz comum: 190,00m2 

 
2.2  SALÃO VILLA LOBOS 
2.2.1 Carpete resinado natural instalado na parede:  160,00m2 
2.2.2 Cortina de tecido natural:                             70,00m2 
2.2.3 Estrutura de madeira com verniz comum:   100,00m2 
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3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
O fornecedor deverá especificar o preço de cada material distinto que compõem o objeto 
da presente cotação, informar o valor do frete e as condições de pagamento. 
 
4. INFORMAÇÕES GERAIS 
Os interessados em participar da presente tomada de preços deverão encaminhar à 
Abaçaí Cultura e Arte- Conservatório de Tatuí até o dia 17/07/2018, a respectiva 
proposta de orçamento via Sedex, em papel timbrado, contendo os dados cadastrais e 
assinada pelo respectivo responsável/ representante legal, juntamente com a ficha 
cadastral e contrato social do proponente, sendo que a proposta deverá contemplar as 
especificações acima elencadas, sob pena de invalidação, respeitando o prazo acima 
citado, utilizando-se como endereço a Rua São Bento, 415, Centro, CEP: 18270-
820,Tatuí – SP, e com a seguinte indicação no envelope: “TOMADA DE PREÇOS 008 – 
MATERIAL RETARDANTE DE CHAMA – UNIDADE I- CONSERVATÓRIO DE TATUÍ”. 
   
As propostas recebidas serão analisadas, que deverá declarar o vencedor até o dia 
18/07/2018. 
  
5. JULGAMENTO 
Critério de escolha: menor preço total geral dentro das especificações exigidas.  
Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail 
compras@conservatoriodetatui.org.br ou pelo telefone (15) 3205-8412. 
 
 
Tatuí, 11 de Julho de 2018. 
 


