RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019

Razão Social:_______________________________________________________________
CNPJ Nº: __________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________________
Cidade: ________________ Estado:______telefone:_________Fax:___________________

Pessoa para contato:__________________________________________________________
Recebemos através de acesso a pagina www.cimams.com.br esta data cópia do
edital da licitação acima identificada.

Local:____________, _________ de ____________ de 2019.

__________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando a comunicação futura entre este Consórcio e a sua empresa, solicito que Vossa
Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e remeta ao departamento de licitações o
recibo escaneado para o e-mail licitacao@cimams.com.br.
A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório bem como de quaisquer informações
adicionais.

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 015/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES,
MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES
DOS
MUNICÍPIOS
INTEGRANTES
DO
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE CIMAMS; CONFORME TERMO REFERÊNCIA – ANEXO II, DESTE EDITAL.


APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:

16/08/2019 às 09h (nove horas)


ABERTURA DA SESSÃO OFICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL:

16/08/2019 às 09h e 15min (nove horas e quinze minutos)


LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:

Rua Tupiniquins, Nº 490, Bairro Melo, Montes Claros/MG.


COORDENADOR DO PROCESSO - PREGOEIRO:

Alisson Rafael Alves Santos.

CONSULTAS AO EDITAL e ESCLARECIMENTOS: na sala de licitações das 09h
(nove horas) às 13h (treze horas), de segunda à sexta-feira, na Rua Tupiniquins, Nº 490, Bairro
Melo, Montes Claros/MG, no e-mail: licitacao@cimams.com.br e site www.cimams.com

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 015/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
PREÂMBULO
O Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene – CIMAMS,
inscrito no CNPJ sob o nº 21.505.692/0001-08, torna público, para conhecimento dos
interessados, que às 09h (nove horas) do dia 16 de agosto de 2019, na sede administrativa,
situada na Rua Tupiniquins, nº 490, Bairro Melo, na cidade de Montes Claros/MG, será
realizada a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial
e Documentação de Habilitação para o Pregão Presencial por Registro de Preço nº 014/2019,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS CORPORATIVOS E
MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS
INTEGRANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA
ÁREA MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS; CONFORME TERMO REFERÊNCIA –
ANEXO II, DESTE EDITAL, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pela Lei 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações e, ainda, pelo
estabelecido no presente Edital e seus anexos.
A realização deste procedimento pelo Consórcio se dará nos termos do § 1º, do art. 112, da
Lei Federal nº 8.666/1993, com redação incluída pela Lei Federal nº 11.107/2005.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Sr. Alisson Rafael Santos Alves, designado Pregoeiro, e
pela Equipe de Apoio, designados através de Portaria própria anexada aos autos do
procedimento.
I - ÁREA SOLICITANTE
Municípios
consorciados
ao
O
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE – CIMAMS
1
2
3
4
5
6

ÁGUAS VERMELHAS
BERIZAL
BOCAIUVA
BOTUMIRIM
BRASILIA DE MINAS
BURITIZEIRO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

CAMPO AZUL
CAPITÃO ENÉAS
CATUTI
CÔNEGO MARINHO
CORAÇÃO DE JESUS
CRISTÁLIA
CHAPADA GAUCHA
CURRAL DE DENTRO
ENGENHEIRO NAVARRO
ESPINOSA
FRANCISCO DUMONT
FRANCISCO SÁ
FRUTA DE LEITE
GAMELEIRAS
GLAUCILÂNDIA
GRÃO MOGOL
GUARACIAMA
IBIAI
IBIRACATU
ICARAÍ DE MINAS
INDAIABIRA
ITACAMBIRA
ITACARAMBI
JAIBA
JANAUBA
JANUÁRIA
JAPONVAR
JEQUITAI
JOAQUIM FELÍCIO
JOSENÓPOLIS
JUVENILIA
LAGOA DOS PATOS
LASSANCE
LONTRA
LUISLÂNDIA
MAMONAS
MANGA

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

MATIAS CARDOSO
MATO VERDE
MIRABELA
MIRAVÂNIA
MONTALVÂNIA
MONTE AZUL
MONTEZUMA
NINHEIRA
NOVA PORTEIRINHA
NOVORIZONTE
OLHOS D’ÁGUA
PADRE CARVALHO
PATIS
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PINTOPOLIS
PIRAPORA
PONTO CHIQUE
PORTERINHA
RIACHO DOS MACHADOS
RIO PARDO DE MINAS
RUBELITA
SALINAS
SANTA CRUZ DE SALINAS
SANTA FÉ DE MINAS
SANTO ANTONIO DO RETIRO
SÃO FRANCISCO
SÃO JOÃO DA LAGOA
SÃO JOÃO DA PONTE
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
SÃO JOÃO DO PACUI
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SÃO ROMÃO
TAIOBEIRAS
UBAÍ
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
VÁRZEA DA PALMA
VARZELÂNDIA
VERDELÂNDIA

II - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
1 - O interessado poderá ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, bem como obter
os elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto na sala do CIMAMS,
localizada na Rua Tupiniquins, Nº 490, Bairro Melo, Montes Claros/MG, das 09h (nove
horas) às 13h (treze horas), de segunda à sexta-feira; pelo e-mail: licitacao@cimams.com.br;
telefone (38) 3221-0841 ou (38)9 9970-3832 e site www.cimams.mg.gov.br.
2 - Os pedidos de esclarecimentos de dúvidas em relação ao Edital deverão ser encaminhados,
via e-mail: licitacao@cimams.com.br ou por escrito, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data
da abertura das propostas.
3 - Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa, via e-mail:
licitacao@cimams.com.br ou protocolizadas na sala do CIMAMS, localizada na Rua
Tupiniquins, Nº 490, Bairro Melo, Montes Claros/MG, a partir da publicação do aviso do
edital até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao
Pregoeiro, que deverá decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da
sessão.
3.1 - O CIMAMS não se responsabilizará por impugnações endereçadas via postal ou por
outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no item acima, e que, por isso,
não sejam protocolizadas no prazo legal.
3.2 - A resposta aos esclarecimentos ou decisão referente à eventual impugnação ao edital
serão enviadas ao solicitante ou impugnante via fac-símile ou e-mail.
III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1 - Poderão participar do certame todas as pessoas jurídicas interessadas, devendo estas
pertencerem ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as
condições de credenciamento constantes deste Edital. O documento de habilitação jurídica
deverá expressar o objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação, quando
especificado em seu corpo.
2 – Não será admitida nesta licitação a participação de:
2.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
2.2 - Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da
administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de

contratar com o CIMAMS;
2.3 – Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores
do CIMAMS, conforme artigo 9° da Lei de Licitações e Contratos.
3 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que,
pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
4 - Os interessados deverão atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, sejam as
que dizem respeito às especificações do objeto, sejam as referentes à documentação
solicitada, forma de apresentação da(s) proposta(s) e demais condições exigidas.
IV - CREDENCIAMENTO
1 - No dia, hora e local designados no Edital, o interessado ou seu representante legal deverá
proceder ao respectivo credenciamento junto ao Pregoeiro.
2 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio,
proprietário ou dirigente, desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou
Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual,
acompanhado de documento de identidade do seu representante legal.
2.1 - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público
ou particular devidamente autenticado e com firma reconhecida ou por Carta de
Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, com firma reconhecida, comprovando a
outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais
atos inerentes ao Pregão, juntamente com cópia autenticada do documento de identidade do
credenciado ou procurador e documento que comprove a representação legal do outorgante.
2.1.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos
originais sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.
2.1.2 – Todos os documentos pessoais, tanto dos sócios quanto dos seus representantes,
devem ser apresentados dentro do prazo de validade. No caso de apresentação de
documento de identidade (RG), o mesmo deverá ter no máximo 10 (dez) anos de
expedição.
3 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a
presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão
Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.
4 - O licitante, no ato do credenciamento, deverá apresentar ainda, fora dos envelopes

contendo a proposta de preços e a habilitação, Declaração de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002,
conforme modelo previsto no Anexo IV deste Edital.
5 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e
que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse
em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá
comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração, conforme modelo do Anexo
V, juntamente com documento legal que comprove sua condição de ME ou EPP.
6 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente.
V - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
1 - A Proposta Comercial e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas em
envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua
parte externa as seguintes informações:
ENVELOPE Nº 01

ENVELOPE Nº 02

AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA DA
SUDENE

AO PREGOEIRO DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DA ÁREA MINEIRA
DA SUDENE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº.
020/2019

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº.
020/2019

PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO
PREÇO Nº. 014/2019
DE PREÇO Nº. 014/2019
“PROPOSTA COMERCIAL”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO
LICITANTE

“DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO”
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO
LICITANTE

2 – O CIMAMS não se responsabilizará pela entrega em locais diversos ou a
pessoas diferentes das indicadas neste Edital.
VI - DA PROPOSTA COMERCIAL

1 - A proposta comercial poderá ser apresentada conforme modelo do Anexo I, ou em modelo
próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da
proponente, CNPJ ou CPF, endereço, números de telefone e fac-símile/e-mail e assinatura do
seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando preço unitário e total cotado,
expresso na moeda oficial do país, com duas casas decimais.
2 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
2.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo
será considerado como aceito para efeito de julgamento.
3 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para
a contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
3.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, poderá ser solicitada prorrogação da validade a todos os licitantes
classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Consórcio.
3.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
4 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no
ato da entrega de sua Proposta Comercial.
5 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento
às exigências previstas neste Edital.
6 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Pregão Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.
7- As ofertas poderão ser de forma individual por lote, sendo assim, é possível várias
empresas serem vencedoras do certame
VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
O licitante que ofertar o menor preço por lote deverá apresentar a documentação abaixo
relacionada:

1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
1.1 - Registro comercial (requerimento de empresário), no caso de empresa individual;
1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do
documento de eleição de seus administradores;
1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a qual engloba
também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão
emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado onde se localiza a sede da licitante;
2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante
apresentação de certidão emitida pela Secretaria ou outro órgão competente do Município;
2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
emitida pela Caixa Econômica Federal;
2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de
regularidade fiscal ou trabalhista ainda que esta acuse a existência de débitos.
3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
sociedade empresaria/empresário individual do proponente, datada no mínimo dos últimos 60

dias anteriores à sessão;
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2018), exigíveis e
apresentados na forma da Lei; que comprovem a boa situação financeira da empresa. Com
base nos dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da empresa.
Prova de possuir Capital social de no mínimo conforme quadro:
LOTE I

1%

LOTEII

10%

LOTE III

2%

LOTE IV

4%

LOTE V

9%

A comprovação deve ser feita relativa à data de apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização pela taxa referencial de juros – TR, até o primeiro dia de cada mês,
acumulada desde o mês de registro da sua alteração na Junta Comercial, até o mês da primeira
publicação do aviso do Edital desta licitação. Os valores de todos os capitais deverão estar
gravados em real
As empresas com menos de um exercício financeiro devem apresentar Balanço de Abertura
ou último Balanço Patrimonial levantado.
4 - REGULARIDADE TÉCNICA
4.1 – Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividades
pertinentes e compatíveis em características ao objeto desta licitação.
5 - DECLARAÇÕES
5.1 - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas
no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal
do licitante, conforme modelo do Anexo VI;
5.2 – Declaração expressa de que a licitante não possui superveniência de fato impeditivo da
habilitação, observadas as penalidades cabíveis caso tal não ocorra, conforme Anexo VII;
2 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal na internet

para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos
emissores, para fins de habilitação.
3 - A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverão apresentar toda a
documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da
regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
3.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério do CIMAMS, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.
3.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
3.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis
inicialmente concedidos.
3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.
8.666/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.
4 - Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção
dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.
4.1 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais
sejam apresentados ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio para autenticação.
4.2 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor,
deverão ser datados dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura do Pregão.
5 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e,
preferencialmente, com o respectivo número de inscrição no CNPJ e endereço, observando
ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente:
5.1 - Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

5.2 - Se o licitante for à filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
5.3 - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
5.4 - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6 - No tocante à regularidade fiscal, serão aceitas como prova de regularidade certidões
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os
débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
7 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Edital, ou a ausência
dos mesmos, inabilitará o licitante.
VIII – DO PROCEDIMENTO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o pregoeiro
classificará em primeiro lugar a proposta de menor valor, ou seja, a que oferecer o MENOR
PREÇO POR LOTE
2 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO LOTE, desde que observadas às
especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
3 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
4 - Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo IV, ao
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
5 – A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
5.1 – Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
5.2 – Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
6 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:

8 – Seleção das propostas de menor valor por LOTE;
9 – Serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores valores, até o máximo de 3
(três).
10 – No caso de empate nos valores, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
11 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de menor valor por lote e os demais
em ordem decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de valores.
12 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances
em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem
de lances.
13 - Os lances deverão ser formulados por lote, em valores distintos e decrescentes, inferiores
à proposta de menor valor, observado o acréscimo mínimo, que será estipulado pelo pregoeiro
no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
14 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.
15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor por lote com vistas à
redução do preço.
16 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor valor por
lote, decidindo motivadamente a respeito.
17 - A aceitabilidade será aferida a partir dos valores de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.
18 - Considerada aceitável a oferta de menor valor, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
19 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:
19.1 - Substituição e apresentação de documentos, ou
19.2 - Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

20 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
20.1 – O CIMAMS não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
inabilitada.
21 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
23 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor valor, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação
e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos
de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
IX - RECURSOS E CONTRARRAZÕES
1 - Após a declaração do vencedor, durante a Sessão do Pregão, qualquer licitante poderá
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em
ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão de Licitação do CIMAMS.
2 - Se as razões do recurso forem apresentadas na Sessão do Pregão, estas serão reduzidas a
termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar
contrarrazões no mesmo prazo, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso.
4 - Os recursos e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos,
sob pena de não serem conhecidos:
4.1 - Ser dirigido ao Presidente do CIMAMS, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo de 3 (três)
dias úteis, conforme estabelecido nos subitens 1 e 2;
4.2 - Ser dirigido ao Presidente do CIMAMS, nos casos de anulação ou revogação, no prazo

de 5 (cinco) dias úteis;
4.3 - Ser apresentado em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo
razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo
representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado;
4.4 - Ser protocolizado na sala da Comissão de Licitação do CIMAMS, localizada na Rua
Tupiniquins, nº 490, Bairro Melo, na cidade de Montes Claros/MG.
5 - O CIMAMS não se responsabilizará por memoriais de recursos e contrarrazões
endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da sala da
Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
6 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7 - Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro que,
reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
8 - Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio dos mesmos meios nos
quais foi publicado o extrato do presente edital.
X - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao(s) licitante(s)
vencedor(es), competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e
homologará o procedimento licitatório.
XI – DA FORMA DE PAGAMENTO
1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e em até 30
(trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil,
acompanhada das CND’s de INSS e FGTS.
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida.

XII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o CIMAMS pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais
cominações legais.
XIII - DA CONTRATAÇÃO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de Ata de
Registro de Preços.
1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão
licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios,
salvo impossibilidade devidamente justificada.
1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade
de que trata o subitem 1.1 deste item XV, mediante a apresentação das certidões respectivas,
com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
1.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1, ou se recusar a cumprir a ordem de
compra, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim
sucessivamente.
XIV - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1 - Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorização
de fornecimento, ou outro documento equivalente.
XV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades:

1.1 - Advertência por escrito;
1.2 – Em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser aplicada multa de
até 30% do valor do contrato;
1.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, com o licitante,
por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na forma do art. 7° da Lei n.º
10.520/02;
1.4 - Rescisão da contratação.
XVI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, e nas
condições previstas neste Edital.
A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea ―d‖ do
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da
Lei nº 8.666/1993, o CONSÓRCIO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e
definido o novo preço máximo a ser pago pelo CONSÓRCIO, diretamente através dos
MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, o proponente registrado será por ela convocado para a
devida alteração do valor registrado em Ata.
A existência de preços registrados não obriga o órgão gerenciador e nem os municípios
consorciados usuários da Ata de Registro de Preços, a contratar, facultando-se a cada um
destes, a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência
ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
A licitante vencedora terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinar a Ata, contados da
convocação, por escrito, do CONSÓRCIO.
1 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Homologada a Licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com
o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem

fornecer o equipamento pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os
quantitativos propostos.
Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços será realizada consulta as suas condições de
habilitação, que deverão ter sido mantidas.
Caso seja comprovada alguma pendência, a Empresa será notificada formalmente e ser-lhe-á
concedido o prazo para sua regularização.
O CONSÓRCIO convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de
Registro de Preços.
O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Consórcio.
No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital,
o CONSÓRCIO registrará os demais licitantes, na ordem de classificação.
2 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O CONSÓRCIO está neste edital qualificado, unicamente como órgão gerenciador do
registro de preços, razão pela qual, poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços, e
contratar a partir da mesma, todo e qualquer órgão público municipal integrante da
Administração do Consórcio - MUNICÍPIO CONSORCIADO - mediante prévia consulta ao
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n º 8.666/1993, relativas à utilização do
Sistema de Registro de Preços.
Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade
pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão
gerenciador.
Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.
3 - DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO
O CONSÓRCIO será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de
Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem contratados, o fornecedor
para o qual será emitido o pedido.

A convocação dos fornecedores pelo CONSÓRCIO será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.
O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
Quando comprovada uma dessas hipóteses, o CONSÓRCIO poderá indicar o próximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
4 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
Na Ata de Registro de Preços o menor valor do objeto ofertado na Licitação (lote) será fixo e
irreajustável. Entretanto, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65 da Lei nº 8.666/1993.
Isto não se aplica aos contratos gerados e firmados a partir da Ata de Registro de Preços, os
quais poderão ser revistos, reajustados e re-equilibrados, de acordo com o edital.
O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cujos preços foram registrados.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, a o Órgão gerenciador convocará o Fornecedor visando à negociação
para redução de preços aos valores praticados pelo mercado.
Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original:
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem
justificativa aceitável;
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
Tiver presentes razões de interesse público.
O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.
O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
6 - DA POSSIBILIDADE DE CARONA
Será facultado aos órgãos ou entidades não participantes a utilização desta ata de Registro de
Preço nos termos do Artigo 8º e seus parágrafos do Decreto n° 30 de 01 de março de 2013.
Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública que não participaram do
procedimento licitatório, quando desejarem, poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços,
desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do CIMAMS.
O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo do item registrado na ata
de registro de preço do órgão gerenciador.
As contratações não poderão exceder, por órgão e entidade aderente, a 50% (cinqüenta por
cento) dos quantitativo do item previsto no instrumento convocatório e registrados na Ata de
Registro de Preços.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que
não prejudique as obrigações assumidas com o CIMAMS.
Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos relativos à
cobrança do cumprimento pelo prestador das obrigações contratualmente assumidas,
observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no Edital, em relação às
suas próprias contratações, informando a ocorrência ao CIMAMS.

Fica a cargo do secretário executivo, manifestar sobre as possibilidades de carona à ata de
registro de preços.
XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS
1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo II - Termo de Referência;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Habilitação;
Anexo V - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
Anexo VI - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
Anexo VIII – Minuta Ata Registro Preços;
Anexo IX – Minuta Contrato de expectativa de fornecimento.
2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na sede do CIMAMS, situado a Rua Tupiniquins, Nº 490, Bairro
Melo, Montes Claros/MG, após a celebração da Ata de Registro de Preços.
4 - Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
4.1 - A petição, deverá ser protocolada no setor de licitações do CIMAMS e dirigida à
autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil.
4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
6 - O CIMAMS poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura.
7 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Montes Claros - MG, 31 de agosto de 2019

Alisson Rafael Alves dos Santos
Pregoeiro

Maíres Teixeira Nascimento
Equipe de Apoio

Thamara Almeida Veloso
Equipe de Apoio

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE –
CIMAMS.
LOTE I

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO
Conjunto Retangular Adulto

1

8.000

UND

O conjunto abaixo descrito deve ser certificado
conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR
14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma
mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura
metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e
fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve
ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de
largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura
de parede com cantos arredondados, montado à
estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades
reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico
de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal,
que fica em contato com as pernas do usuário deve ser
provido de borda arredondada com raio a fim de não
obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura,
fabricado em polipropileno copolímero injetado e

MARCA

VALOR
UNIT. (R$)

TOTAL
(R$)

moldado
anatomicamente
com
acabamento
texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser
de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve
possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por
meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos
tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a
presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser
fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø
19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos
químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de
altura e permitir sua montagem completa por encaixes
de seus componentes e poder ser utilizada de ambos
os lados, frente ou traz dependendo da escolha do
usuário. Deve possuir tampo injetado em
termoplástico ABS virgem, com pigmentação,
superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O
tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um
encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para
fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar,
reforçar e estruturar a superfície do tampo além de
prover acabamento na parte inferior do tampo da
mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser
de 620mm de largura e 485mm de profundidade,
contendo um porta objetos retangular em sua parte
posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em
formato retangular, injetado em termoplástico com
superfície texturizada, aberto por todos os lados
facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura
metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de
aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo
quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm
soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas
entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com
espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas
devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm

espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa
fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5
mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A
montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por
meio de 4 parafusos. Todos os componentes da
estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de
aço industrial, tratados por conjuntos de banhos
químicos, e receber pintura epóxi em pó.
Apresentar junto com a proposta comercial:
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que o mobiliário esta em
conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5
de certificação.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem
causar trincas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que

fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Adulto com prancheta lateral
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8.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com
prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Composto
por estrutura metálica, pés, assento, encosto, portalivros e prancheta plásticos. A prancheta deve ser
fabricada em ABS injetado com contra-tampo
também injetado em Polipropileno nas dimensões 620
mm de comprimento por 318 mm de largura
aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha
A4 rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho.
Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no
outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio de
um parafuso para plástico abraçando entre eles a
estrutura de suporte do conjunto. A altura da
prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo
deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma
deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o
plano horizontal afim de proporcionar maior conforto
ergonômico ao usuário. O assento deve ser fabricado
em polipropileno copolímero injetado, moldado

anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400
mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e
cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4
(quatro) cavidades reforçadas com aletas, que
acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro
5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir também a
borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura por
200 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. O porta-livros deve ser produzido em
polipropileno copolímero virgem pelo processo de
injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente
fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas
para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de
acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de
270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas
que se prolongam da cesta e juntam-se com a
estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20x20
mm espessura de parede 1,2mm, além de duas
travessas horizontais em tubo de 22mm de diâmetro e
1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe
para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser
fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,06 mm
de espessura de parede reforçado internamente por um

tubo 16mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de
parede. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de
1,2 mm, fixadas na base de ligação do assento e
encosto através de 4 (quatro) parafusos com porcas
embutidas. Uma travessa em tubo de secção quadrada
medindo 20x20 mm, com espessura de parede de 1,2
mm, deve ser fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que
ligarão uma coluna à outra. A base dos pés deve ser
em formato de arco, todo em polipropileno
copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão, de maneira que resista a uma condição severa
de uso. Os pés devem ter uma espessura de parede
mínima de 4 mm com nervuras em todo o
comprimento do pé medindo aproximadamente 460
mm, os mesmos devem envolver as 2 (duas) colunas
a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o
contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar
a oxidação e também com a função de proteção da
pintura, função antiderrapante e amortecimento de
impacto. Todas as peças da estrutura metálica devem
ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de
banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o
que garante proteção antioxidante e uma maior vida
útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².

Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem
causar trincas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Adulto com prancheta frontal
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9.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com
prancheta frontal regulável acoplada a estrutura.
Composto por estrutura metálica, pés, assento,
encosto, porta-livros e tampo e contra tampo da
prancheta plásticos. O tampo da prancheta deve ser

injetado em ABS virgem com dimensões aproximadas
de 540 mm de largura por 350 mm de comprimento.
Deve possuir porta lápis integrado com dimensões de
aproximadas de 280x25 mm. O tampo deve ser
encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado,
formando um bloco. Esse bloco deve ser fixado ao
trilho através de um sistema de encaixe com 4 buchas
e tubos deslizantes, permitindo a regulagem da
distância entre a prancheta e o encosto de 340 mm até
410 mm aproximadamente (70 mm de curso). A altura
da prancheta ao chão deve ser de 700 mm
aproximadamente. O assento deve ser fabricado em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400
mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e
cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4
(quatro) cavidades reforçadas com aletas, que
acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro
5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir também a
borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura por
200 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. O porta-livros deve ser produzido em
polipropileno copolímero virgem pelo processo de
injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente
fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas
para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de
acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de
270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas
que se prolongam da cesta e juntam-se com a

estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados Duas barras
horizontais de sustentação do assento em tubo de
secção quadrada 25x25 mm, sendo que as mesmas
devem subir até o tampo formando um conjunto de
sustentação do tampo, que interliga com o assento. As
colunas devem ser feitas de tubos oblongos medindo
29x58 mm, espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na
base de ligação do assento e encosto através de 4
(quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma
travessa em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com
espessura de parede de 1,2 mm, dotada de flanges em
suas extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam
uma coluna à outra. A base da prancheta deve ser
composta por 2 (dois) tubos de secção quadrada,
medindo 20x20 mm e com espessura de parede de1,2
mm, uma mão francesa na parte frontal da estrutura
medindo 20x130 mm com espessura de 2,0 mm e dois
guias da prancheta feitos em tubos de 28,6 mm de
diâmetro e com parede de 2,25 mm por onde os tubos
deslizantes de 19,05 mm de diâmetro e 1,2 mm de
espessura de parede deslizam para permitir a
regulagem da distância da prancheta. O suporte para
mochila deve ser fabricado em aço de baixo teor de
carbono, confeccionado com barra chata de 12,7x2,7
mm, formando um arco com raio de 35 mm
aproximadamente. Todas as peças da estrutura devem
ser unidas entre si por solda MIG, passar por um
conjunto de banhos químicos e serem pintadas com
tinta epóxi (pó) o que garante proteção antioxidante e
maior vida útil da estrutura. A base dos pés deve ser
em formato de arco, todo em polipropileno
copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão, de maneira que resista a uma condição severa
de uso. Os pés devem ter uma espessura de parede
mínima de 4 mm com nervuras em todo o

comprimento do pé medindo aproximadamente 460
mm, os mesmos devem envolver as 2 (duas) colunas
a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o
contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar
a oxidação e também com a função de proteção da
pintura, função antiderrapante e amortecimento de
impacto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo

técnico

do

produto,

nos

quais

necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
MESA PROFESSOR COM TAMPO INJETADO
ADULTA e CADEIRA PLÁSTICA
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5.857 UND

Mesa com tampo modular, deve ser fabricada em
ABS injetadode alto impacto que se fixa à estrutura
por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da
mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais e 4
parafusos. Possui um tapume de 650x250mm em
MDP de 15mm de espessura revestido com laminado
melamínico branco fixado na parte frontal da mesa
por 4 parafusos soberbos. Após montada a mesa mede
610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é
formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto
por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do
quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em
aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa.
Esse cone é fabricado em tubo Ø 2” com 2,25mm de
parede e recebe internamente uma bucha plástica
também cônica e expansível que realiza a fixação das
pernas sem o uso de parafusos. As pernas são
fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de
cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em
polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a
mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em
tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta por:
estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas
e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve
ser confeccionado em polipropileno copolímero

injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm
de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de
espessura de parede com cantos arredondados,
montados à estrutura por meio de um encaixe em todo
o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas)
cavidades reforçadas com aletas de 2mm de
espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes
para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na
parte frontal, que fica em contato com as pernas do
usuário deve ser provido de borda arredondada com
raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A
altura do assento até o chão é de 460 mm. O encosto
deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou
abertura, fabricado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura
por 195 mm de altura, com espessura de parede média
de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados
e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas
cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica
da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor
do encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de
tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm
de espessura de parede dobrados e soldados. O
conjunto estrutural deve recebe banhos químicos e
pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da
cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento
padrão FDE.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.

Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto mesa e cadeira girátoria.
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4.629 UND

Mesa com tampo injetado em termoplástico à base de
ABS Natural, com pigmentação, superfície lisa, sem
brilho e com formato retangular que se fixa à estrutura
por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da

mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais e 4
parafusos. Possui um Painel Frontal de 650x250mm
laminado melamínico de Baixa Pressão na espessura
de 15 mm,branco e fixado na parte frontal da mesa
por 4 parafusos soberbos. Após montada a mesa mede
610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é
formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto
por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do
quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em
aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa.
Esse cone é fabricado em tubo Ø 2” com 2,25mm de
parede e recebe internamente uma bucha plástica
também cônica e expansível que realiza a fixação das
pernas sem o uso de parafusos. As pernas são
fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de
cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em
polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a
mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em
tinta Epoxi. A Cadeira Giratória deve ser constituída
de assento e encosto; plataforma, coluna e base com
rodízio. A estrutura de sustentação do assento e
encosto deve ser fabricada em tubos de aço 1010 /
1020 com Ø 22.20 mm e 1.50mm de espessura de
parede, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Os
tubos devem ser curvados e furados para acoplaremse ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo
onde serão fixados por 4 parafusos ¼”x1.1/2” mm
sextavados flangeados. O conjunto deve ser então
acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de
cinco pernas com sapatas.O assento deve ser
produzido em polipropileno copolímero injetado e
moldado
anatomicamente
com
acabamento
texturizado, com dimensões aproximadas de 465 mm
de largura, 470 mm de profundidade com 5 mm de
espessura de parede com cantos arredondados, unidos
à estrutura por meio de 4 (quatro) porcas aparafusadas
(bucha americana ¼”x13mm); e 4 (quatro) parafusos
sextavados flangeados ¼”x1.1/2”. Sobre o assento
deve existir um estofamento com alma plástica fixado

ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A
altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à
520 mm aproximadamente. O encosto deve ser
fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado
anatomicamente
com
acabamento
texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm
de largura por 330mm de altura, com espessura de
parede de 5mm e cantos arredondados, unido à
estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na
parte posterior do encosto, sendo travado por dois
pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno
copolímero, na cor do encosto, dispensando a
presença de rebites ou parafusos. O encosto deve
possuir furos para ventilação. O mecanismo deve ser
feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura
2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotada
de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás
para regulagem de altura do assento. A base penta pé
deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de espessura
1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó, coberta
com carenagem injetada em polipropileno com
acabamento texturizado. A coluna deve ser com
movimento à gás com curso de 110 mm e
comprimento mínimo de 295 mm e máximo de 405
mm aproximadamente, coberta com carenagem
injetada em polipropileno com acabamento
texturizado.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os

requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pelaNBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.

Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de
mesa e 06 cadeiras tamanho adulto.
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2.500 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
1860x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado
anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de

ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira
que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas

dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de
mesa e 08 cadeiras tamanho adulto.
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A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado

anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira
que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
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Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de
mesa e 10 cadeiras tamanho adulto.
A mesa deve ser composta por tampos modulares

fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado
anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos

químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira
que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Mesa para cadeirante
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A mesa para cadeirante deve ser constituída de
estrutura metálica formada à partir de tubos de secção
oblonga e circular e tampo fabricado em aglomerado
com revestimento melamínico com fitas de borda e
porta-livros plástico. O tampo deve ter dimensões
aproximadas de 900x600 mm fabricado em chapa de
aglomerado de 18mm de espessura com revestimento
melamínico branco cristal em ambas as faces, com
fita de borda de 3 mm de espessura com cantos
arredondados com 6 porcas-garra alojadas
diretamente no tampo. a altura do tampo até o chão
deve ser de aproximadamente 820mm. Estrutura
metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de
aço 1010/1020, sendo a base do tampo um “u” de
secção circular ø 31,75 mm com espessura de parede
de 1,5 mm com 6 furos passantes de ø 7,0 mm, por
esses furos devem ser inseridos parafusos cabeça
panela fenda philips m6x45 mm que se fixarão nas
porcas-garra do tampo. a esse “u” devem ser soldadas
duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e
espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um
tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de
1,5mm. as pernas da mesas devem ser fabricadas com
tubo oblongo 29x58mm espessura 1,9mm soldados
aos pés da mesa fabricados em tubo de ø38,10mm e

espessura de 1,5mm com ponteiras plásticas de
acabamento padrão fde/fnde fixadas por meio de
rebites tipo pop. a montagem das pernas da mesa ao
conjunto estrutural do tampo deve ocorrer por meio de
4 parafusos, dois em cada perna. Todos os
componentes da estrutura metálica devem ser
fabricados em tubo de aço industrial, tratados por
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi
em pó. O porta-livros deve ser injetado em
polipropileno
na
cor
cinza,
medindo
aproximadamente 503x302 sendo fixado na travessa
por meio de 4 rebites de repuxe pop em alumínio com
ø 4x10 mm.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pelaNBR

5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06
Cadeiras e 01 Mesa Central.
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MESA : escolar infantil com montagem simplificada
e que permite o seu emprego também como brinquedo
infantil. Compreende em um corpo estruturante, um
porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal.
O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no
processo de injeção com termoplástico denominado
copolímero de polipropileno em uma peça única,
sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção
transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés
traseiros também em “ U “, voltados para frente e
suavemente arqueados, travessas superiores e
travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos
pés traseiros. O tampo apresenta uma forma
substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo
de injeção com material denominado ABS, porém
com base menor arredondada e chanfros nas
extremidades das bases maiores. Um sulco
transversal, posicionado junto á base menor do tampo,
se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a
forma de uma placa triangular e moldado pelo
processo de injeção com material denominado
Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal
arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas
superfícies internas das travessas superiores do corpo
e sendo fixada por meio de pinos salientes que se
projetam da placa e penetram em orifícios das

travessas superiores.
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento,
encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica:
Assento, confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320
mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos
arredondados, montado à estrutura por meio de 04
(quatro) cavidades reforçadas com aletas de no
mínimo 02 mm de espessura, que acomodam
parafusos autos atarraxantes para plástico FL de
diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em
relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem
nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em
polipropileno copolímero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de
altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos
arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes
de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou de parafusos.
Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com
pés e travessas em tubo de seção circular com
diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm,
base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada
20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos
de aço industrial são unidas entre si por meio de solda
MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com
pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra
oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras
plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades
das travessas com acabamento padrão FDE, são
ponteiras com aba para proteção das estruturas
quando as mesmas são empilhadas para transporte.
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica:
Constituída de duas peças plásticas e um tubo central.
As peças plásticas são confeccionadas em
polipropileno copolímero injetado com acabamento
superficial liso sem brilho, com espessura mínima de

3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam
formato sextavado para união de 06 mesas, que
formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis
referentes às faces externas e uma central. Na parte
inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para
encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada
em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm
com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são
encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura
em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas
Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo,
Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa
Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das
Cadeiras na Cor Branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que o mobiliário esta em
conformidade coma NM- 300.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a

resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto para educação infantil 4 lugares
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4.572 UND

A mesa deve ser composta por tampo em plástico
injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4
encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3
encaixes centrais e 4 parafusoso. Após montada a
mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de altura
aproximadamente. A estrutura deve ser formada por
um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de
seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro,
na parte inferior do mesmo deve existir um cone em
aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa.
Esse cone deve ser fabricado em tubo Ø 2” com
2,25mm de parede e receber internamente uma bucha
plástica também cônica e expansível que realizará a
fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de
cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de
altura para nivelamento da mesa, fabricada em
polipropileno.Todas as peças metálicas que compõe a

mesa devem receber tratamento anticorrosivo e
pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta
por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras,
sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confeccionado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de
largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura
de parede com cantos arredondados, montados à
estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades
reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico
de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Deve ser
provido, na parte frontal que fica em contato com as
pernas do usuário, de borda arredondada com raio a
fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do
assento até o chão deve ser de 355 mm
aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem
nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em
polipropileno copolímero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado. Suas
dimensões aproximadas devem ser de 374 mm de
largura por 195 mm de altura, com espessura de
parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos
arredondados e unir-se à estrutura por meio de
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da
estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois
pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero,
na mesma cor do encosto, dispensando a presença de
rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à
partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e
1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados.
As extremidades das pernas da cadeira devem receber
sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. Todas
as peças metálicas que compõe a cadeira devem
receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta
Epoxi.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e

funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Retangular Infantil
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6.000 UND

O conjunto abaixo descrito deve ser certificado
conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR
14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma
mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura
metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e
fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve
ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de
largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura
de parede com cantos arredondados, montado à
estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades
reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico
de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal,
que fica em contato com as pernas do usuário deve ser
provido de borda arredondada com raio a fim de não
obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento
até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura,
fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado
anatomicamente
com
acabamento
texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser
de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve
possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por
meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos
tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a
presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser
fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø
19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos
químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 590 mm de

altura e permitir sua montagem completa por encaixes
de seus componentes e poder ser utilizada de ambos
os lados, frente ou traz dependendo da escolha do
usuário.
Deve possuir tampo injetado em
termoplástico ABS virgem, com pigmentação,
superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O
tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um
encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para
fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar,
reforçar e estruturar a superfície do tampo além de
prover acabamento na parte inferior do tampo da
mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser
de 620mm de largura e 485mm de profundidade,
contendo um porta objetos retangular em sua parte
posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em
formato retangular, injetado em termoplástico com
superfície texturizada, aberto por todos os lados
facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura
metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de
aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo
quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm
soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas
entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com
espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas
devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm
espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa
fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5
mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A
montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por
meio de 4 parafusos. Todos os componentes da
estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de
aço industrial, tratados por conjuntos de banhos
químicos, e receber pintura epóxi em pó.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que o mobiliário esta em
conformidade com a ABNT 14006 de 2008.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo

INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará

desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de
mesa e 06 cadeiras tamanho infantil.
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2.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
1860x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A
cadeira deve ser composta por estruturas metálicas,
pés, assento e encosto plásticos.O assento deve ser
fabricado em polipropileno copolímero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento polido,
com dimensões aproximadas de 330 mm de largura,
320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por
meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas,
que acomodam parafusos para plástico FL de
diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir
também a borda frontal arredondada para não obstruir
a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente.O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 330 mm de largura por
165 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à

estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos.A estrutura deve ser fabricada em tubos de
aço 1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20x20
mm espessura de parede 1,2mm. As colunas devem
ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm,
espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na base de
ligação do assento e encosto através de 4 (quatro)
parafusos com porcas embutidas. Uma travessa em
tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura
de parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas
extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam
uma coluna à outra.A base dos pés deve ser em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico. Os pés devem ser fixados à estrutura
por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os
pés devem ter uma espessura de parede mínima de 4
mm com nervuras em todo o comprimento do pé
medindo aproximadamente 460 mm, os mesmos
devem envolver as 2 (duas) colunas a no mínimo 80
mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com
a umidade do chão, para evitar a oxidação e também
com a função de proteção da pintura, função
antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por
solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos
e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante
proteção antioxidante e uma maior vida útil ao
conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de

Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
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Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de
1.500 UND

mesa e 08 cadeiras tamanho infantil.
A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A
cadeira deve ser composta por estruturas metálicas,
pés, assento e encosto plásticos. O assento deve ser
fabricado em polipropileno copolímero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento polido,
com dimensões aproximadas de 330 mm de largura,
320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por
meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas,
que acomodam parafusos para plástico FL de
diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir
também a borda frontal arredondada para não obstruir
a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 330 mm de largura por
165 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou

parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de
aço 1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20x20
mm espessura de parede 1,2mm. As colunas devem
ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm,
espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na base de
ligação do assento e encosto através de 4 (quatro)
parafusos com porcas embutidas. Uma travessa em
tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura
de parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas
extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam
uma coluna à outra. A base dos pés deve ser em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico. Os pés devem ser fixados à estrutura
por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os
pés devem ter uma espessura de parede mínima de 4
mm com nervuras em todo o comprimento do pé
medindo aproximadamente 460 mm, os mesmos
devem envolver as 2 (duas) colunas a no mínimo 80
mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com
a umidade do chão, para evitar a oxidação e também
com a função de proteção da pintura, função
antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por
solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos
e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante
proteção antioxidante e uma maior vida útil ao
conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os

requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de
mesa e 10 cadeiras tamanho infantil.
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1.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de

encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A
cadeira deve ser composta por estruturas metálicas,
pés, assento e encosto plásticos. O assento deve ser
fabricado em polipropileno copolímero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento polido,
com dimensões aproximadas de 330 mm de largura,
320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por
meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas,
que acomodam parafusos para plástico FL de
diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir
também a borda frontal arredondada para não obstruir
a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 330 mm de largura por
165 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de
aço 1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do

assento também em tubo de secção quadrada 20x20
mm espessura de parede 1,2mm. As colunas devem
ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm,
espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na base de
ligação do assento e encosto através de 4 (quatro)
parafusos com porcas embutidas. Uma travessa em
tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura
de parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas
extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam
uma coluna à outra. A base dos pés deve ser em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico. Os pés devem ser fixados à estrutura
por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os
pés devem ter uma espessura de parede mínima de 4
mm com nervuras em todo o comprimento do pé
medindo aproximadamente 460 mm, os mesmos
devem envolver as 2 (duas) colunas a no mínimo 80
mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com
a umidade do chão, para evitar a oxidação e também
com a função de proteção da pintura, função
antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por
solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos
e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante
proteção antioxidante e uma maior vida útil ao
conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial

Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que

os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil
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O conjunto abaixo descrito deve ser certificado
conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR
14006.
6.000 UND
Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A
cadeira deve ser composta por: estrutura metálica,
assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores
plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser

confeccionado em polipropileno copolímero injetado
e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de
largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura
de parede com cantos arredondados, montado à
estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades
reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico
de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal,
que fica em contato com as pernas do usuário deve ser
provido de borda arredondada com raio a fim de não
obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento
até o chão deve ser de 385 mm. O encosto deve ser
inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura,
fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado
anatomicamente
com
acabamento
texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser
de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve
possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por
meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos
tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a
presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser
fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø
19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados
e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos
químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de
altura e permitir sua montagem completa por encaixes
de seus componentes e poder ser utilizada de ambos
os lados, frente ou traz dependendo da escolha do
usuário.
Deve possuir tampo injetado em
termoplástico ABS virgem, com pigmentação,
superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois)
ângulos possibilitando a formação de círculos com 6
(seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao
contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques
do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por

parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e
estruturar a superfície do tampo além de prover
acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As
dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680
mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm
lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais
da superfície de uso integrados ao tampo
disponibilizando uma área útil de superfície de uso do
tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois
porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2.
Deve possuir 01 (um) porta livro em formato
retangular, injetado em termoplástico com superfície
texturizada, aberto por todos os lados facilitando o
manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa
deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020,
sendo a base do tampo com tubo quadrado de
20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas
camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e
espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um
tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de
1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com
tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados
aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e
espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de
acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de
rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao
tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os
componentes da estrutura metálica devem ser
fabricados em tubo de aço industrial, tratados por
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi
em pó.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que o mobiliário esta em
conformidade com a ABNT 14006 de 2008.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado

de espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,

características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil com prancheta frontal
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6.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com
prancheta frontal regulável acoplada a estrutura.
Composto por estrutura metálica, pés, assento,
encosto, porta-livros e tampo e contra tampo da
prancheta plásticos. O tampo da prancheta deve ser
injetado em ABS virgem com dimensões aproximadas
de 540 mm de largura por 350 mm de comprimento.
Deve possuir porta lápis integrado com dimensões de
aproximadas de 280x25 mm. O tampo deve ser
encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado,
formando um bloco. Esse bloco deve ser fixado ao
trilho através de um sistema de encaixe com 4 buchas
e tubos deslizantes, permitindo a regulagem da
distância entre a prancheta e o encosto de 340 mm até
410 mm aproximadamente (70 mm de curso). A altura
da prancheta ao chão deve ser de 580 mm
aproximadamente. O assento deve ser fabricado em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400
mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e
cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4
(quatro) cavidades reforçadas com aletas, que
acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro
5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir também a
borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 380 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura por
200 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à

estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. O porta-livros deve ser produzido em
polipropileno copolímero virgem pelo processo de
injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente
fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas
para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de
acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de
270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas
que se prolongam da cesta e juntam-se com a
estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados Duas barras
horizontais de sustentação do assento em tubo de
secção quadrada 25x25 mm, sendo que as mesmas
devem subir até o tampo formando um conjunto de
sustentação do tampo, que interliga com o assento. As
colunas devem ser feitas de tubos oblongos medindo
29x58 mm, espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na
base de ligação do assento e encosto através de 4
(quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma
travessa em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com
espessura de parede de 1,2 mm, dotada de flanges em
suas extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam
uma coluna à outra. A base da prancheta deve ser
composta por 2 (dois) tubos de secção quadrada,
medindo 20x20 mm e com espessura de parede de1,2
mm, uma mão francesa na parte frontal da estrutura
medindo 20x130 mm com espessura de 2,0 mm e dois
guias da prancheta feitos em tubos de 28,6 mm de
diâmetro e com parede de 2,25 mm por onde os tubos
deslizantes de 19,05 mm de diâmetro e 1,2 mm de
espessura de parede deslizam para permitir a
regulagem da distância da prancheta. O suporte para
mochila deve ser fabricado em aço de baixo teor de
carbono, confeccionado com barra chata de 12,7x2,7
mm, formando um arco com raio de 35 mm

aproximadamente. Todas as peças da estrutura devem
ser unidas entre si por solda MIG, passar por um
conjunto de banhos químicos e serem pintadas com
tinta epóxi (pó) o que garante proteção antioxidante e
maior vida útil da estrutura. A base dos pés deve ser
em formato de arco, todo em polipropileno
copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão, de maneira que resista a uma condição severa
de uso. Os pés devem ter uma espessura de parede
mínima de 4mm com nervuras em todo o
comprimento do pé medindo aproximadamente
460mm, os mesmos devem envolver as 2 (duas)
colunas a no mínimo 80mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para
evitar a oxidação e também com a função de proteção
da pintura, função antiderrapante e amortecimento de
impacto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil com prancheta lateral
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4.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com
prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Composto
por estrutura metálica, pés, assento, encosto, portalivros e prancheta plásticos. A prancheta deve ser
fabricada em ABS injetado com contra-tampo
também injetado em Polipropileno nas dimensões 620
mm de comprimento por 318 mm de largura
aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha

A4 rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho.
Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no
outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio de
um parafuso para plástico abraçando entre eles a
estrutura de suporte do conjunto. A altura da
prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo
deve ser de aproximadamente 605 mm e a mesma
deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o
plano horizontal afim de proporcionar maior conforto
ergonômico ao usuário. O assento deve ser fabricado
em polipropileno copolímero injetado, moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400
mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e
cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4
(quatro) cavidades reforçadas com aletas, que
acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro
5x30 mm fenda Phillips. Deve possuir também a
borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. A altura do assento
até o chão deve ser de 380 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em
polipropileno
copolímero
injetado,
moldado
anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura por
200 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm
e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero na cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos. O porta-livros deve ser produzido em
polipropileno copolímero virgem pelo processo de
injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente
fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas
para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de
acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de
270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas
que se prolongam da cesta e juntam-se com a
estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A
estrutura deve ser fabricada em tubos de aço

1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e
encosto com tubos de secção quadrada 20x20 mm e
espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20x20
mm espessura de parede 1,2mm, além de duas
travessas horizontais em tubo de 22mm de diâmetro e
1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe
para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser
fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,06 mm
de espessura de parede reforçado internamente por um
tubo 16mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de
parede. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de
1,2 mm, fixadas na base de ligação do assento e
encosto através de 4 (quatro) parafusos com porcas
embutidas. Uma travessa em tubo de secção quadrada
medindo 20x20 mm, com espessura de parede de 1,2
mm, deve ser fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que
ligarão uma coluna à outra. A base dos pés deve ser
em formato de arco, todo em polipropileno
copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão, de maneira que resista a uma condição severa
de uso. Os pés devem ter uma espessura de parede
mínima de 4mm com nervuras em todo o
comprimento do pé medindo aproximadamente
460mm, os mesmos devem envolver as 2 (duas)
colunas a no mínimo 80mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para
evitar a oxidação e também com a função de proteção
da pintura, função antiderrapante e amortecimento de
impacto.
Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas
por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos
químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que
garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao
conjunto.

Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD,
da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a
resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando veracidade da resina ABS
(butadieno-estireno-acrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.

Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de
mesa e 06 cadeiras tamanho juvenil.

19

1.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
1860x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado
anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades

posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 385mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira
que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que

os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de
mesa e 08 cadeiras tamanho juvenil.
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2.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura

deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado
anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 385mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira

que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo

técnico

do

produto,

nos

quais

necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de
mesa e 10 cadeiras tamanho juvenil.
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1.500 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares
fabricada em ABS injetadode alto impacto, formado
por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de
cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4
parafusos por módulo. Após montada a mesa mede
2480x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura
deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm
composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø
1.1/2”x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de
parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe
de uma sapata com regulagem de altura para
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.
Cadeira com assento e encosto em resina plástica
virgem ou em polipropileno copolímero, fabricados
pelo processo de injeção termoplástico, moldado
anatomicamente com acabamento polido. Assento
unido a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para
plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips.
Possui também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. Encosto
unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica,
travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero na cor do encosto,

dispensando a presença de rebites ou parafusos.
Assento com medidas mínimas 400mm x 400mm e
medidas máximas 405mm x 405mm, altura
assento/chão 385mm aproximadamente sem orifícios.
Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada
por dois pares de tubo medindo 20mm x 20mm com
espessura de 1,2mm que fazem a interligação da base
do assento com os pés. duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de
secção quadrada 20mm x20mm espessura de parede
1,2mm, toda a estrutura metálica é fabricada em tubo
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em
formato de arco, todo em polipropileno copolímero
virgem, fabricado pelo processo de injeção de
termoplástico os pés são fixados à estrutura por 2
(dois) encaixes e montados sob pressão, de maneira
que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por
conjuntos de banhos químicos para proteção e
longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado

de espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que
o produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido
por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de
chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas
dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que
fixa o limite máximo de chumbo permitido na
fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e
escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a
resistência a tensão por flexão do assento e encosto
carteira e prancheta em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas, comprovando que o item ofertado faz parte
de sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
VALOR TOTAL LOTE 01 (R$)

LOTE 02
ITEM QTD UND

1

1.000 UND

DESCRIÇÃO
Estante face simples. Dimensões (LxAxP)
995x1995x320mm. Confeccionada em chapa de aço
contendo 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa
0,90 mm, em uma única peça, com recortes internos a

MARCA

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

lateral que permite encaixe das bandejas. A lateral
deve possuir face interna plana e profundidade de
30mm com ângulo de 154º; base e chapéu com altura
de 80mm com espessura de 0,90mm confeccionada
em uma única peça dobrada. 04 (quatro) prateleiras
planas com profundidade de 300mm com espessura
de 0,90mm e dobras laterais para encaixe nos recortes
da lateral. Acabamento com tratamento químico
fosfatizante e antiferruginoso e pintura através de
sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 90
micras.Estante não possui reforços ou anteparos
soldados.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado
igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa
igual ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem
camada de tinta mínima de 90 micras, garantindo
assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO, atestando que os produtos resistem a no
mínimo 2400 hs, à corrosão por exposição a
atmosfera úmida saturada, de acordo com a NBR
8095/2016, não podendo ocorrer, pontos de corrosão
vermelha ou destacamento da pintura na superficie da
amostra.

Expositor face
simples. Dimensões (LAP)
995x1995x320mm. Confeccionada em chapa de aço
contendo 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa
0,90 mm, em uma única peça, com recortes internos a
lateral da estante que permite encaixe das prateleiras.
A lateral deve possuir face interna plana e
profundidade de 30mm com ângulo de 154º; base e
chapéu com altura de 80mm com espessura de
0,90mm confeccionada em uma única peça dobrada.
04 (quatro) prateleiras inclinadas de 417mm de
profundidade com anteparo frontal dobrado e dobra
na parte posterior para apoio interno na lateral e
recorte na parte frontal para encaixe nas regulagens da
lateral, sem o uso de parafusos ou rebites.
Acabamento das partes metálicas com tratamento
químico fosfatizante e antiferruginoso e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada
mínima de 90 micras.Expositor não possui reforços ou
anteparos soldados.
Apresentar junto com a proposta comercial:
2

900

UND

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado
igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa
igual ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem
camada de tinta mínima de 90 micras, garantindo
assim maior durabilidade.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO, atestando que os produtos resistem a no
mínimo 2400 hs, à corrosão por exposição a atmosfera
úmida saturada, de acordo com a NBR 8095/2016, não
podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou
destacamento da pintura na superficie da amostra.
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2000 UND

Bibliocanto
totalmente
confeccionado
em
polipropileno reciclado. formado pelo processo de
injeção termoplástica em uma única peça. Bibliocanto
vasado em forma de ¼ de círculo de raio 80mm com
parede de 3,00mm de espessura e 30mm de largura.
Parede frontal com porta etiquetas de parede com
espessura de 1,00mm e dimensões de internas de
28mm de largura, altura de 120mm e 2,00mm de
profundidade. Área de contato com livro de 185mm
de altura e 182mm de largura. Encaixe que
proporciona o alinhamento vertical e a movimentação
do bibliocanto ao longo da prateleira sem a
necessidade de retirada do mesmo, mantendo o
afastamento do corpo do bibliocanto em 13mm em
relação a borda da prateleira. Bibliocanto compatível
para prateleira com primeira dobra de 23mm com uma
variação de 0,50mm para mais ou para menos e
segunda dobra de no máximo 15mm e com largura
mínima da prateleira de 200mm. Vinco de reforço
com altura de 4mm em toda a extensão interna da
parede inferior e na parte superior, frontal e inferior
do encaixe.
Dimensões: Altura: 21,7cm
Profundidade: 20,8cm

4

2.000 UND

Largura:

3cm

Caixa para periódicos com fundo aberto totalmente
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de
carbono composta de um corpo dobrado em forma de
U com espessura de 1,20mm com recorte em forma de
oblongo na parte inferior frontal com dimensões
máximas de 60mm de largura e 24mm de altura unida
a um fundo retangular com espessura de 1,20 que
fecha toda a parte inferior formando a caixa. A união
das peças se dá por meio de solda a ponto.
Acabamento das partes metálicas com tratamento

químico fosfatizante e antiferruginoso e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada
mínima de 90 micras.
Dimensões: Altura: 189 mm
Profundidade: 195 mm.

Largura:96 mm

Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado
igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa
igual ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem
camada de tinta mínima de 90 micras, garantindo
assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO, atestando que os produtos resistem a no
mínimo 2400 hs, á corrosão por exposição a atmosfera
úmida saturada, de acordo com a NBR 8095/2016, não
podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou
destacamento da pintura na superficie da amostra.

5

500

Carrinho para transporte de livros, totalmente
confeccionada em chapa de aço de baixo teor de
carbono,com acabamento pelo sistema de tratamento
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema eletrostático a pó, com
camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo:

2 estruturas tubulares em aço nº 20x20 parede
1,20mm de espessura, 2 níveis de bandejas inclinadas
com divisória central, confeccionadas em chapa nº 20
(0,90mm), cada uma delas com 02 (dois) anteparos
em chapa nº 18 (1,20mm), unidos às bandejas e as
estruturas através de solda.
01 (uma) base plana confeccionada em chapa nº 20
(0,90mm). Na parte inferior da mesma, fixados
através de solda, 02 (dois) suportes para rodas
confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm). Unidas a
eles através de parafusos e porcas 04 (quatro) rodízios
giratórios com roda de 3”.
Altura: 1,02 metros, Largura: 50 cm, Comprimento:
70cm.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado
igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa
igual ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem
camada de tinta mínima de 90 micras, garantindo
assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO, atestando que os produtos resistem a no
mínimo 2400 hs, á corrosão por exposição a atmosfera
úmida saturada, de acordo com a NBR 8095/2016, não

podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou
destacamento da pintura na superficie da amostra.

6

2.000 UND

Armário com 04 (quatro) portas confeccionado em
chapa de aço de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento químico da
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada
mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02 (duas)
laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e
inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24
(0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado
em chapa de aço nº 18 (1,20mm) fixado as laterais. O
armário deverá conter 04 (quatro) compartimentos
com portas também confeccionadas em chapa de aço
nº 24 (0,60mm), sendo que, cada porta deverá conter
02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma) fechadura
para móveis com rotação de 90º com 02 (duas) chaves
cada, em torno da fechadura deverá haver escudo
plástico com puxador (formado por uma única peça).
Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 cm
de altura x 28 cm de largura e área interna 41,5 cm de
altura x 34,5 cm de largura x 42,5 cm de
profundidade. As portas deverão possuir na parte
frontal perfurações em forma de quadrados de 5x5mm
que servem como ventilação dos compartimentos. 03
(três) bandejas internas para a separação dos
compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº
24 (0,60mm) de espessura. Montagem através de
rebites. 01 (uma) base de elevação confeccionada em
chapa de aço galvanizada com espessura de 1,25mm
contendo 02 (duas) estruturas de elevação, uma direita
e uma esquerda, confeccionadas de tal forma que cada
lateral contenha 02 (dois) pés e 01 (uma) travessa
formada em uma única peça dobrada. Dois perfis de
sustentação e encaixe do armário, um frontal e um
traseiro, confeccionada em chapa dobrada unidas a
estrutura de elevação por meio de solda MIG. Cada pé
contém um rebite com rosca M8 que possibilitam a
instalação da sapata regulável do armário. Dimensões:
Altura: 1,91 metros, Largura: 35 cm, Profundidade:
45 cm.

Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a
pintura resiste a riscos provocados por lápis, não
destacando ou soltando da superfície onde está
aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado
igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta
não destaca da superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A
pintura não destaca tinta em caso de sofrer pequenas
avarias ou cortes acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa
igual ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de
espessura mínima de 90 micras / Os produtos possuem
camada de tinta mínima de 90 micras, garantindo
assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO, atestando que os produtos resistem a no
mínimo 2400 hs, á corrosão por exposição a atmosfera
úmida saturada, de acordo com a NBR 8095/2016, não
podendo ocorrer, pontos de corrosão vermelha ou
destacamento da pintura na superficie da amostra.
VALOR TOTAL LOTE 02 (R$)

LOTE 03
ITEM

1

QTD UND

600

DESCRIÇÃO

A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 560mm de
UND altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com
fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário
em duas opções: 1) Soft ou estofada: formada por tecido

MARCA

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma
espuma laminada de 20mm de espessura e pelo tecido
de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico
com Ø 5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela
100% Poliéster tencionada que é fixada à moldura que
por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos
de rosca para plástico com Ø5x16mm. Esse conjunto
deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de
espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de
Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”. A
lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos
¼”x1”. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com
6,35mm de espessura e 75mm de largura e receber
pintura epóxi em pó. A lâmina deve fixar-se diretamente
na madeira por 3 parafusos flangeados ¼”x1”. O assento
deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm
de espessura e espuma laminada com 50mm de
espessura. As dimensões aproximadas do assento devem
ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A
altura do assento ao piso deve ser regulável podendo
variar de 420mm à 520mm. Os apoios de braço devem
ser fabricados em nylon texturizado e possuirem faixa
de regulagem de altura em relação ao assento variando
de 170mm à 240mm, com alma de aço e apoio em PU.
O mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020
de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epóxi
pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento, além
de travamento e liberação do reclinamento simultâneo
de assento e encosto. A tensão desse reclinamento deve
ser ajustável por meio de uma manopla que quando
girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que
regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao
assento por meio de parafusos ¼”x1¾” utilizando-se
buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento. Base
penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em
chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura
estampada. Com carenagem central texturizada injetada
em polipropileno e com rodízios de PU. Diâmetro da
base 680mm. Apoio de cabeça dispositivo dedicado à
proporcionar suporte para a cabeça do usuário sentado

ou reclinado sobre a cadeira. Possui regulagem de
angulação e altura do apoio. O mecanismo consiste em
uma (1) moldura frontal, onde o estofado ou tela, de
acordo com a opção de revestimento do encosto, é
fixado por meio de grampos, uma (1) estrutura traseira
onde a moldura é fixada, uma (1) haste que se fixa
internamente por trilhos ao conjunto moldura + estrutura
e um (1) acoplamento que permite a montagem dos itens
acima no encosto da cadeira Presidente. Moldura e
estrutura são fabricadas pelo processo de injeção de
termoplástico em polipropileno com 30% de fibra de
vidro. A moldura recebe o estofado, fixados à mesma
por grampos. Ainda na moldura são fixados 5 grampos
em formato de estrela, fabricados em chapa de aço 1045
com 0,5mm de espessura pelo processo de estampo e
repuxe, fixados por 5 parafusos para plástico Ø4,0 x 8
mm. Esses grampos serão alojados sob pressão à
estrutura traseira em 5 alojamentos específicos fazendo
a fixação do conjunto. Ainda na moldura é montado um
trilho que servirá de guia para o movimento de
regulagem de altura através da haste. Esse trilho se fixa
à moldura por dois (2) encaixes superiores e por (2)
parafusos para plástico Ø 5,0 x 12mm. A haste, o
acoplamento e demais componentes do conjunto são
fabricados pelo processo de injeção de termoplástico em
Poliamida (PA) aditivado com 30% de vibra de vidro. A
haste monta-se ao conjunto citado anteriormente pelo
simples encaixe de suas ranhuras nos trilhos guia, em
sua base ela possui um orifício de forma quadrada por
onde passa um eixo, fabricado em aço SAE 1020 barra
quadrada 6,35mm, que une-se à dois (2) gatilhos, um de
cada lado, que serão responsáveis por permitir a
regulagem basculante do apoio de cabeça. Esses gatilhos
ficam alojados em duas cavidades do acoplamento,
essas cavidades com superfície ondulada fazem com que
o movimento basculante aconteça em estágios. As
cavidades recebem duas tampas plásticas para
acabamento. O acoplamento recebe 2 buchas americanas
¼” que ficam alojadas em suas cavidades. A fixação do
acoplamento ao encosto se dá através de parafusos
sextafados flangeados ¼” x 1”.

APRESENTAR
COMERCIAL:

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto,
nos
quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação do mesmo,

assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Poltrona giratória espaldar alto monobloco com braço
fixo

2

1.600

Concha unificada desenvolvida para assento/encosto
com uma configuração geométrica, desenhada com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que
modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura em concha dupla
de compensado multilaminado de madeira de
reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de
eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura,
usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Unidas por meio de dois
(02) suportes fabricados em chapa de aço carbono
ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e
parafusos sextavados ¼” x ½”, ambos protegidos
contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Na
localização dos furos são inseridas porcas de fixação
com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas
contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco.
Na estrutura da concha deve ser fixadas três (03)
almofadas de espuma flexível à base de poliuretano
(PU), ergonômicas e fabricadas através de sistemas à
base de Poliol/Isocianato, pelo processo de injeção
sob pressão. A almofada do assento deve possir
densidade controlada de 45 kg/m³, e a almofada do
encosto deve possuir densidade controlada de 30
kg/m³, podendo em ambas ocorrer variações de
+/ 2kg/m³. A terceira almofada tem a função de apoio
de cabeça e densidade
controlada de 30 kg/m³, podendo ocorrer variações de
+/- 2kg/m³. Todo conjunto é tapeçado, onde
inicialmente são cortados em forma de blanck’s,
unidos pelo processo de costura e fixados nas

almofadas pelo processo de tapeçamento por
grampeamento. Possui costura dupla vertical no
encosto e assento sem costura. A regulagem de altura
permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a
altura máxima de 530 mm. Conjunto de apoio para
braços na condição fixa é utilizado para
posicionamento dos braços em uma única posição,
ergonomicamente confortável. Desenhado de forma a
se obter o máximo de desempenho anatômico para
apoio dos braços. Sua estrutura deve ser desenvolvida
em tubo industrial de construção mecânica de aço
carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica
com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5
mm, fabricada pelo processo mecânico de
calandragem, unidas entre si por meio de soldagem
MIG. Sobre o apoio metálico deve ser fixado (por
meio de porcas garras e parafusos) uma estrutura
desenvolvida em madeira de reflorestamento,
revestida com espuma e tapeçada, proporcionando
maior conforto ao usuário. A fixação do conjunto à
estrutura da concha deve ser feita através de dois
suportes fixados na parte superior da concha,
fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados por meio
de parafusos Philips ¼ x
½”, e unidos ao apoia braços através de soldagem
MIG. E dois suportes compostos por uma chapa
fabricada em aço carbono ABNT 1010/1020 com
espessura de 3 mm e um tubo redondo (Ø 14), unidos
através de soldagem MIG e fixados à concha por meio
de parafusos sextavados ¼ x ¾”, a união dos suportes
ao apoia braços é feita por meio de pinos que são
fixados ao tubo. Nas extremidades inferiores do apoia
braços deve ter duas (02) ponteiras, desenvolvidas
para proteção e acabamento do conjunto, fabricadas
em material termoplástico denominado copolímero de
polipropileno (PP), pelo processo de injeção. O
conjunto recebe uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica pela tecnologia nano cerâmica e
revestida por cromeação. O mecanismo deve possui

uma alavanca para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e
encosto. A tensão desse reclinamento é ajustável por
meio de uma manopla, localizada na parte da frente
do mecanismo, que quando girada aumenta ou
diminui a pressão sobre a mola que regula o
movimento. A faixa de variação do reclinamento é de
13,5°. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço
ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo fixado
ao assento por (04) quatro parafusos sextavados ¼” x
1.3/4” com cabeça flangeadas e quatro calços
plásticos. O Conjunto Mecanismo deve receber uma
proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo
de preparação de superfície metálica pela tecnologia
nano cerâmica e revestida por Pintura Eletrostática
Epóxi Pó. Conjunto mecânico/pneumático utilizado
para conectar a base ao mecanismo e que possui a
função de regulagem de altura do assento com
referência ao piso, através de uma alavanca de
acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de
amortecimento de impacto pela ação do gás sob
pressão no cartucho e mola de compressão que atua
sobre qualquer condição de altura. Constituído de um
corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com
tubo de construção mecânica de precisão de Aço
Carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de
50,00 mm e conformado em uma de suas
extremidades pelo processo de conificação para
perfeita fixação à Base. O Conjunto Câmara recebe
proteção contra corrosão através de um revestimento
de pintura eletrostática epóxi preto e no cartucho agás
uma camada de eletrodeposição de cromo
(Cromeação). A base do Conjunto é definido por uma
configuração em forma de pentagonal obtendo um
diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com
cinco (05) pás de apoio, fabricada pelo Processo de
Injeção de Alumínio sob Pressão e acabada pelo
Processo de Pre Afinamento e Polimento do
Alumínio. Os Rodizios são constituídos de duas (02)
roldanas circulares na dimensão de 55,00 mm e

fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidades de
rolamento sobre o Piso. O conjunto assento/encosto
são revestidos com diversos materiais sendo (Facto
Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Poltrona giratória espaldar médio monobloco com
braço fixo
3

1.500 UND

Concha unificada desenvolvida para assento/encosto
com uma configuração geométrica, desenhada com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que

modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura em concha dupla (
Encosto e Contra Encosto ) de compensado
Multilaminado de madeira de reflorestamento,
fabricado a partir de lâminas de eucalipto e pinus,
totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas de
maneira a se obter a configuração do produto. Unidas
por meio de dois (02) suportes fabricados em chapa
de aço carbono ABNT 1006/1020 com espessura de
2,25 mm e parafusos sextavados ¼” x ½”, ambos
protegidos contra corrosão à base de eletrodeposição a
zinco. Na localização dos furos são inseridas porcas
de fixação com garras, fabricadas em aço carbono e
revestidas contra a corrosão a base de eletrodeposição
a zinco. Na estrutura da concha deve ser fixadas duas
(02) almofadas de espuma flexível à base de
poliuretano (PU), ergonômicas e fabricadas através de
sistemas bi componente a base de Poliol/Isocianato,
pelo processo de Injeção sob Pressão. A almofada do
assento possui densidade controlada de 45 kg/m³, e a
almofada do encosto possui densidade controlada de
30 kg/m³, podendo em ambas ocorrer variações de +/
2kg/m³. Todo conjunto deve ser tapeçado, onde
inicialmente são cortados em forma de blanck’s,
unidos pelo processo de costura e fixados nas
almofadas e na concha pelo processo de tapeçamento
por grampeamento. Possui costura dupla vertical no
encosto e assento sem costura. A regulagem de altura
permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a
altura máxima de 530 mm podendo apresentar
pequenas variações de acordo com a opção de base
escolhida. Conjunto de apoio para braços na condição
fixa é utilizado para posicionamento dos braços em
uma única posição, ergonomicamente confortável.
Desenhado de forma a se obter o máximo de
desempenho anatômico para apoio dos braços. Sua
estrutura é desenvolvida em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT
1008/1020 na configuração elíptica com as medidas
de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,9 mm,
confeccionada
pelo processo
mecânico de

calandragem, unidas entre si por meio de soldagem
MIG. Sobre o apoio metálico deve ser fixado (por
meio de porcas garras e parafusos) uma estrutura
desenvolvida em madeira de reflorestamento,
revestida com espuma e tapeçada em couro eco,
definindo o apoio de braços e proporcionando maior
conforto ao usuário. A fixação do conjunto à estrutura
da concha deve ser feita através de dois suportes
fixados na parte superior da concha, fabricados em
chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com
espessura de 4 mm, fixados por meio de parafusos
Philips ¼ x ½”, e unidos ao apoia braços através de
soldagem MIG. E dois suportes compostos por uma
chapa fabricada em aço carbono ABNT 1010/1020,
com espessura de 3 mm e um tubo redondo (Ø 14),
unidos através de soldagem MIG e fixados à concha
por meio de parafusos sextavados ¼ x ¾”, a união
destes suportes ao apoia braços é feita por meio de
pinos que são fixados ao tubo. Nas extremidades
inferiores do apoia braços têm-se duas (02) ponteiras,
desenvolvidas para proteção e acabamento do
conjunto, fabricadas em material termoplástico
denominado copolímero de polipropileno (PP), pelo
processo de injeção. O conjunto deve recebe uma
proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo
de preparação de superfície metálica pela tecnologia
nano cerâmica e revestida cromeação. O mecanismo
deve possuir uma alavanca para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento,
além de travamento e liberação do reclinamento
simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão desse
reclinamento é ajustável por meio de uma manopla,
localizada na parte da frente do mecanismo, que
quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a
mola que regula o movimento. A faixa de variação do
reclinamento é de 13,5°. O Mecanismo deve ser
fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na
espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por (04)
quatro parafusos sextavados ¼” x 1.3/4” com cabeça
flangeadas e quatro calços plásticos. O Conjunto
Mecanismo recebe uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de

superfície metálica pela tecnologia nano cerâmica e
revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. Conjunto
mecânico/pneumático utilizado para conectar a base
ao mecanismo e deve possuir a função de regulagem
de altura do assento com referência ao piso, através de
uma alavanca de acionamento disposta sob o assento.
Também permite movimento circular da cadeira e
sistema de amortecimento de impacto pela ação do
gás sob pressão no cartucho e mola de compressão
que atua sobre qualquer condição de altura.
Constituído de um corpo cilíndrico denominado
câmara, fabricado com tubo de construção mecânica
de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na
medida externa de 50,00 mm e conformado em uma
de suas extremidades pelo processo de conificação
para perfeita fixação á Base. O Conjunto Câmara
recebe proteção contra corrosão através de um
revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no
cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de
cromo (Cromeação). A base do Conjunto é definido
por uma configuração em forma de pentagonal
obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e
constituída com cinco (05) pás de apoio, fabricada
pelo Processo de Injeção de Alumínio sob Pressão e
acabada pelo Processo de Pre Afinamento e
Polimento do Alumínio. Os Rodizios são constituídos
de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 55,00
mm e fabricadas em material termoplástico
denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua
extremidades de rolamento sobre o Piso. O conjunto
assento/encosto são revestidos com diversos materiais
sendo (Facto Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do

trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento
em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Poltrona fixa interlocutor espaldar médio monobloco
com braço fixo
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2500 UND

Concha unificada desenvolvida para assento/encosto
com uma configuração geométrica, desenhada com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que
modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura em concha dupla
de compensado multilaminado de madeira de
reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de
eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de espessura,
usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Unidas por meio de dois
(02) suportes fabricados em chapa de aço carbono
ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm, e
parafusos sextavados ¼” x ½”, ambos protegidos
contra corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Na
localização dos furos são inseridas porcas de fixação
com garras, fabricadas em aço carbono e revestidas
contra a corrosão a base de eletrodeposição a zinco.
Na estrutura da concha deve ser fixadas duas (02)

almofadas de espuma flexível à base de poliuretano
(PU), ergonômicas e fabricadas através de sistemas a
base de Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação.
A almofada do assento deve possui densidade
controlada de 45 kg/m³, e a almofada do encosto
possui densidade controlada de 30 kg/m³, podendo em
ambas ocorrer variações de +/ 2kg/m³. Todo conjunto
deve ser tapeçado, onde inicialmente são cortados em
forma de blanck’s, unidos pelo processo de costura e
fixados nas almofadas e na concha pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Deve Possuir costura
dupla vertical no encosto e assento sem costura. A
estrutura ser fixa ao assento por meio parafusos
sextavados flangeados ¼” x 1.¾”. Conjunto de apoio
para braços na condição fixa deve ser utilizado para
posicionamento dos braços em uma única posição,
ergonomicamente confortável definindo o apoio de
braços e proporcionando maior conforto ao usuário.
Desenhado de forma a se obter o máximo de
desempenho anatômico para apoio dos braços. Sua
estrutura deve ser desenvolvida em madeira de
reflorestamento, revestida com espuma e tapeçada,
proporcionando maior conforto ao usuário. É fixado à
estrutura por meio de porcas garras e parafusos. A
estrutura do Conjunto deve ser desenvolvido para
manter a integridade do produto suportando todos os
níveis de resistência e durabilidade prescritos como
requisitos de engenharia pelas normas técnicas. Sua
configuração deve ser definida por uma estrutura fixa
fabricada em tubo industrial de construção mecânica
de aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração
elíptica, com as medidas de 20,0 x 45,0 mm e
espessura 1,5 mm, confeccionada pelo processo
mecânico de calandragem, e em tubo de configuração
oblonga com dimensões de 16 x 30 mm e espessura
1,5 mm, fabricado em aço carbono ABNT 1008/1020.
O suporte para o assento é fabricado em tubo
industrial de construção mecânica de aço carbono
ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4 mm com
parede de 1,90 mm, confeccionado pelo processo
mecânico de curvamento de tubos. Estrutura e
suportes são unidos entre si pelo processo de

soldagem MIG. A estrutura contem quatro (04)
sapatas desenvolvidas em feltro sintético, para manter
a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o
contato direto do metal com a superfície de apoio. Nas
extremidades inferiores da estrutura têm-se dois (02)
tampões, desenvolvidos para proteção e acabamento
do conjunto, fabricados em material termoplástico
denominado polipropileno (PP), pelo processo de
injeção. A fixação do conjunto à estrutura da concha
deve ser feita através de dois suportes fixados na parte
superior da concha, fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm,
fixados por meio de parafusos Philips ¼ x ½”, e
unidos ao apoia braços através de soldagem MIG. O
conjunto recebe uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica pela tecnologia nano cerâmica e
revestida cromagem. O conjunto assento/encosto são
revestidos com diversos materiais sendo (Facto Dunas
e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado

de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira giratória presidente
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1.400 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12mm de
espessura e espuma laminada com 40mm de
espessura. Sendo fixado à lâmina por meio de 3
parafusos ¼”x1” cobertos por um acabamento
bipartido fabricado em plástico injetado. As
dimensões aproximadas do encosto devem ser de
505mm de largura, 605mm de altura. A lâmina deve
ser fabricada em aço 1020 com 6mm de espessura e
75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A
lâmina se fixa diretamente no mecanismo da cadeira
por 3 parafusos sextavados flangeados ¼”x1. O
assento deve possuir estrutura em madeira laminada
com 12mm de espessura e espuma laminada com
50mm de espessura. As dimensões aproximadas do
assento devem ser de 485mm de largura e 465mm de
profundidade. A altura do assento ao piso deve ser
regulável podendo variar de 420mm à 520mm
aproximadamente. Os apoios de braço devem ser
fabricados em nylon texturizado e possir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando
de 170mm à 240mm aproximadamente. O mecanismo
deve ser composto por chapa de aço 1010/1020 de
2,65mm de espessura e cone de acoplamento ao pistão
em alumínio fundido. Deve ser dotado de duas
alavancas, sendo que uma comandará o acionamento
do pistão e a outra deve liberar e travar o movimento
de reclinação de assento e encosto sincronizado. Além
disso deve possuir uma manopla para regulagem da

tensão do movimento sincronizado que aumenta ou
diminui a pressão sobre a mola que regula este
movimento. Esse mecanismo deve se fixar ao assento
por parafusos sextavados flangeados ¼”x1”. A base
deve ser fabricada em alumínio injetado e possuir
710mm de circunferência e rodízios em PU.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira giratória diretor
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2.500 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12 mm de
espessura e espuma laminada com 40 mm de
espessura. Sendo fixado à lâmina por meio de 3
parafusos ¼”x¾” cobertos por um acabamento
bipartido fabricado em plástico injetado. As
dimensões aproximadas do encosto devem ser de 485
mm de largura, 480 mm de altura. A lâmina deve ser
fabricada em aço 1020 com 6 mm de espessura e 75
mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A
lâmina se fixa ao assento diretamente na madeira por
3 parafusos sextavados flangeados ¼”x¾”. O assento
deve possuir estrutura em madeira laminada com 12
mm de espessura e espuma laminada com 50 mm de
espessura. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de
profundidade. A altura do assento ao piso deve ser
regulável podendo variar de 405 mm à 505 mm
aproximadamente. Os apoios de braço devem ser
fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando
de 170 mm à 240 mm aproximadamente. O
mecanismo deve ser fabricado em chapa de aço
1010/1020 com 2.65mm de espessura, fosfatada e
pintada com tinta epóxi pó. Dotado de alavanca
plástica para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo de assento e
encosto. A tensão desse reclinamento deve ser
ajustável por meio de uma manopla que quando
girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que
regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado
ao assento por meio de parafusos ¼”x1¾” utilizandose buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento.
A base deve ser fabricada em alumínio injetado e
possuir 710mm de circunferência e rodízios em PU.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de

certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira giratória executiva
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2.000 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12mm de
espessura e espuma laminada com 40mm de
espessura. Sendo fixado ao mecanismo por meio de 2
parafusos ¼”x¾” cobertos por um acabamento
fabricado em plástico injetado. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 435mm de
largura, 370mm de altura. O assento deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12mm de
espessura e espuma laminada com 50mm de

espessura. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 460mm de largura e 440mm de
profundidade. A altura do assento ao piso deve ser
regulável podendo variar de 410mm à 510mm
aproximadamente. Os apoios de braço devem ser
fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando
de 170mm à 240mm aproximadamente. O mecanismo
deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de
espessura 2.85mm, e tubos oblongos 50x25 e 40x16
com paredes de 1.9mm de espessura, fosfatados e
pintados com tinta epóxi pó. Deve ser dotado de três
alavancas, uma para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, outra para reclinação
do encosto e uma terceira para reclinamento do
assento. O mecanismo deve possuir ainda regulagem
de altura do encosto com sistema de catraca. Esse
mecanismo deve se fixar ao assento por meio de
parafusos sextavados flangeados ¼”x¾”. A base deve
ser fabricada em alumínio injetado e possuir 710mm
de circunferência e rodízios em PU.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem

revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira aproximação s.
A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12 mm de
espessura e espuma laminada com
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2.500 UND

40 mm de espessura. Sendo fixado à estrutura por
meio de 4 parafusos auto-atarrachantes. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 460 mm de
largura, 256mm de altura. O assento deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12 mm de
espessura e espuma laminada com 50mm de espessura
e ser fixado à estrutura por 4 parafusos ¼”x1¾”. As
dimensões aproximadas do assento devem ser de 485
mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura
do assento ao piso deve ser de aproximadamente 460
mm. Os apoios de braço devem ser fabricados em
Polipropileno texturizado fixados à estrutura por
parafusos para plástico Ø4x25mm. A altura dos
apoios de braço até o assento deve ser de 220 mm
aproximadamente. A estrutura deve ser fabricada em
aço 1010/1020, sendo os tubos de Ø1” com
espessuras de 2,25 mm nas pernas e 1,9 mm na base
do assento, e os suportes do encosto em chapa de
4mm de espessura. A estrutura deve receber
tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi
pó ou cromagem. A base S deve ser dotada de 4
calços auto retidos fabricados em polipropileno que

servem como sapatas.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira aproximação 4pés
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4.000 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12 mm de
espessura e espuma laminada com 40 mm de
espessura. Sendo fixado à estrutura por meio de 4

parafusos
auto-atarrachantes.
As
dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 460 mm de
largura, 256mm de altura. O assento deve possuir
estrutura em madeira laminada com 12 mm de
espessura e espuma laminada com 50mm de espessura
e ser fixado à estrutura por 4 parafusos ¼”x1¾”. As
dimensões aproximadas do assento devem ser de 485
mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura
do assento ao piso deve ser de aproximadamente 460
mm. Os apoios de braço devem ser fabricados em
Polipropileno texturizado fixados à estrutura por
parafusos para plástico Ø4x25mm. A altura dos
apoios de braço até o assento deve ser de 220 mm
aproximadamente. A estrutura deve ser fabricada em
aço 1010/1020, sendo os tubos de Ø1” com
espessuras de 2,25 mm nas pernas e 1,9 mm na base
do assento, e os suportes do encosto em chapa de
4mm de espessura. A estrutura deve receber
tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi
pó ou cromagem. As extremidades inferiores dos
tubos devem receber ponteiras plásticas de
polipropileno para acabamento e servirem como
sapatas
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou

superior a 600 horas. Laudo de
a
NBR 9209/86
que
os
produtos
revestimento em fosfato com massa
a 1,2g/m².

acordo com
atestando
possuem
igual ou superior

Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Cadeira giratória espaldar alto com braços reguláveis
A Cadeira Giratória espaldar alto deve ser constituída
de assento, encosto, mecanismo Relaxita, Lâmina,
apoios de braço, coluna a gás e base com rodízio. O
assento é formado por uma estrutura plástica injetada
em polipropileno com fibra de vidro com porcas garra
¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e apoios de braço. Com dimensões aproximadas de
480mm de largura, 460mm de profundidade e 100mm
de espessura com cantos arredondados e
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1.500 UND

espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros
de espessura, com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma
carenagem plástica injetada em polipropileno que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos
e grampos. A altura do assento até o chão deve ser de
460mm aproximadamente. O encosto, deve possuir
estrutura de madeira laminada com 12mm de
espessura, levemente conformada ao corpo, com
porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos
mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mm
de largura, 610mm de altura e 100mm de espessura,
com cantos arredondados e espuma injetada com
densidade de 33 e 45mm de espessura com formato

ergonômico levemente adaptado ao corpo. Para
acabamento o encosto recebe uma carenagem plástica
injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos. A Lâmina
de suporte do encosto deve ser fabricada em aço
1010/1020 com 4,75mm de espessura com vinco
central para reforço da peça. Ela deve fixar-se ao
encosto por parafusos sextavados flangeados ¼”x3/4”
e ao assento por parafusos sextavados flangeados
¼”x1.1/4”. O mecanismo deve ser fabricado em chapa
de aço 1010/1020 com 2.65mm de espessura,
fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Dotado de
alavanca plástica para acionamento da coluna a gás
para regulagem de altura do assento, além de
travamento e liberação do reclinamento simultâneo de
assento e encosto. A tensão desse reclinamento deve
ser ajustável por meio de uma manopla que quando
girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que
regula o movimento. Os apoios de braço devem ser
fabricados em Polipropileno ( PP ) texturizado e
possuir faixa de regulagem de altura em relação ao
assento variando de 200 mm à 250 mm
aproximadamente. O diâmetro aproximado da base
deve ser de 680mm; todas as peças em chapa metálica
ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas,
devem receber banhos de fosfatização e pintura em
tinta epóxi Pó. Diâmetro da base 680mm.Todas as
peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando
não cromadas ou zincadas, recebem banhos de
fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. A Base deve
ter acabamento superficial preto com pernas em chapa
de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada
e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da
base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa
metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou
zincadas, devem receber banhos de fosfatização e
pintura em tinta epóxi Pó. Os Rodizios são constituído
de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00
mm e fabricadas em material termoplástico
denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua
extremidades de rolamento sobre o Piso. O conjunto
assento e revestido com diversos materiais sendo

(Facto Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo processo
de Tapeçamento Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010,
atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem
causar trincas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz

parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira giratória espaldar baixo com braços
reguláveis

11

1.800 UND

A Cadeira deve ser constituída de assento, encosto,
mecanismo, apoios de braço, coluna a gás e base com
rodízio. O assento é formado por uma estrutura
plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro
com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem
dos mecanismos e apoios de braço. Com dimensões
aproximadas de 480mm de largura, 460mm de
profundidade e 100mm de espessura com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 55
e 45 milímetros de espessura, com formato
ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento
deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura
do assento até o chão deve regulável de 420mm à
530mm aproximadamente. O encosto, da mesma
forma que o assento, também deve possuir estrutura
plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro
e com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e lâminas. Suas
dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33
e 45mm de espessura com formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o
encosto deve receber uma carenagem plástica injetada
em polipropileno encaixada à estrutura, dispensando o
uso de parafusos e grampos. O mecanismo chamado
deve ser um conjunto mecânico que possui duas
alavancas para regulagem da altura do assento e da
inclinação do encosto. A alavanca de

regulagem de altura do assento deve ser injetada em
Poliamida com fibra de vidro e possuir alma metálica
fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de
espessura zincadas, o que garante resistência a peça.
O sistema de travamento de reclinação do encosto
deve acontecer por meio da pressão exercida por uma
mola helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas
que travam umas às outras por atrito. A alavanca de
controle de reclinação do encosto também deve ser
injetada em Poliamida com fibra de vidro. Ao se
acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve
liberar o movimento do encosto que se dará pelo uso
de duas molas helicoidais, bastando ao usuário
posicionar o encosto na posição desejada e liberar a
alavanca para que o mesmo trave naquela posição. A
faixa de variação do reclinamento deve ser de
aproximadamente 73° à 104°. O mecanismo também
deve proporcionar a regulagem de altura do encosto
por meio de catraca automática com curso mínimo de
70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e
desce permitindo que o usuário ajuste a altura de
melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em
chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de espessura, e
se fixará ao assento por quatro (04) parafusos
¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve
ser fixado ao “L” do mecanismo, fabricado em tubo
oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por
dois parafusos cabeça lentilha Philips com anéis
elásticos 1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve
possur carenagem plástica texturizada injetada em
polipropileno. Os apoios de braço devem ser
fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando
de 200 mm à 250 mm aproximadamente. A Base deve
ter acabamento superficial cromado ou preto com
pernas em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de
chapa de aço carbono estampada e pintada pelo
processo de pintura eletrostático epóxi po e com
rodízios de PU. O diâmetro aproximado da base deve
ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica ou
tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas,
devem receber banhos de fosfatização e pintura em

tinta epóxi Pó. Os Rodizios são constituído de duas
(02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e
fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidades de
rolamento sobre o Piso. O conjunto assento e encosto
são revestidos com diversos materiais sendo (Facto
Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Certificado de conformidade comprovando a norma
NBR 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras –
Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. O Certificado de Conformidade deverá
vir acompanhado do Relatório/Laudo de Ensaio
completo
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo

INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO
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A Cadeira deve ser constituída de assento, encosto,
mecanismo, coluna a gás, aro para apoio dos pés e
base com sapatas. O assento é formado por uma
estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra
de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com
dimensões aproximadas de 480mm de largura,
460mm de profundidade e 100mm de espessura com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade
de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato
ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento
deve possuir uma carenagem plástica injetada em
polipropileno que é encaixada à estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura
do assento até o chão deve ser regulável de 660mm à
770mm. O encosto, da mesma forma que o assento,
também deve possuir estrutura plástica injetada em
polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra
¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
e lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser
455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de
espessura, com cantos arredondados e espuma
injetada com densidade de 33 e 45mm de espessura
com formato ergonômico levemente adaptado ao
corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma
carenagem plástica injetada em polipropileno

encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos
e grampos. O mecanismo chamado deve ser um
conjunto mecânico que possui duas alavancas para
regulagem da altura do assento e da inclinação do
encosto. A alavanca de regulagem de altura do
assento deve ser injetada em Poliamida com fibra de
vidro e possuir alma metálica fabricada em duas
chapas de aço de 2,65mm de espessura zincadas, o
que garante resistência a peça. O sistema de
travamento de reclinação do encosto deve acontecer
por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal
em um conjunto de lâminas metálicas que travam
umas às outras por atrito. A alavanca de controle de
reclinação do encosto também deve ser injetada em
Poliamida com fibra de vidro. Ao se acionar a
alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o
movimento do encosto que se dará pelo uso de duas
molas helicoidais, bastando ao usuário posicionar o
encosto na posição desejada e liberar a alavanca para
que o mesmo trave naquela posição. A faixa de
variação
do
reclinamento
deve
ser
de
aproximadamente 73° à 104°. O mecanismo também
deve proporcionar a regulagem de altura
do encosto por meio de catraca automática com curso
mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura
máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a
altura de melhor conforto. O mecanismo deve ser
produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm de
espessura, e se fixará ao assento por quatro (04)
parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o
encosto deve ser fixado ao “L” do mecanismo,
fabricado em tubo oblongo 25x50mm com espessura
de 1,5mm, por dois parafusos cabeça lentilha Philips
com anéis elásticos 1/4x1”. Para acabamento o
mecanismo deve possur carenagem plástica
texturizada injetada em polipropileno. O aro deve ser
fabricado em tubo ¾” de aço 1010/1020 e espessura
de parede de 1,06mm, unido ao cone central, em tubo
2 ½” com 3 mm de espessura de parede, por três
chapas metálicas fabricadas em aço 1006 com 3 mm
de espessura. O diâmetro externo do aro deve ser de

472mm aproximadamente e ser fixado à coluna por
meio de Knob plástico com parafuso 5/16”. A Base
deve ter acabamento superficial preto com pernas em
chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura
estampada e com sapata. O diâmetro aproximado da
base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa
metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou
zincadas, devem receber banhos de fosfatização e
pintura em tinta epóxi Pó.Possuir sapatas plásticas no
lugar dos rodízios. O diâmetro da base deve ser de
aproximadamente 575mm. Todas as peças em chapa
metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou
zincadas, devem receber banhos de fosfatização e
pintura em tinta epóxi Pó. O conjunto assento e
revestido com diversos materiais sendo (Facto Dunas
e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a
600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².

Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa diálogo espaldar baixo sem braços
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A cadeira deve ter dimensões aproximadas de 620mm
de profundidade e 516mm de largura. A estrutura
deve ser fabricada em tubo de diâmetro 25,4mm com
espessura de parede de 2,25mm e travessas de chapa
metálica de 2,65mm de espessura. Deve possuir
ponteiras plásticas de acabamento nas extremidades
do tubo e 4 sapatas plásticas. O assento consistirá em
uma estrutura de madeira com dezesseis (16) porcas
garra de rosca 1/4" fixadas nela, com dimensões
aproximadas de 480mm de largura, 455mm de
profundidade e 65mm de espessura com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 45
e 50 milímetros de espessura e de forma levemente
adaptada ao corpo. A altura do assento até o chão é de
460mm. Encosto consistirá em uma estrutura em
madeira de 12mm de espessura de forma levemente
adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de
largura por 445mm de altura com espessura de 60mm
com cantos arredondados e espuma injetada com

densidade de 45 e 50mm de espessura e este será
fixado à lâmina na parte inferior do encosto. O
assento e encosto deverão ser unidos um ao outro por
uma lâmina de aço de 80mm de largura, feita em
chapa de aço 1010/1020 de 4,75mm de espessura com
vinco central, fixada ao assento e encosto por meio de
parafusos sextavados
¼” x ¾” na parte do encosto e ¼” x 7/8” no assento.
Esse conjunto por sua vez deve ser unido à estrutura
por 4 parafusos ¼” x 1.1/4” calçados por buchas
plásticas. Todas as peças metálicas deste produto
devem passar por um processo de banhos decapantes
e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a
pó. O conjunto assento e encosto são revestidos com
diversos materiais sendo (Facto Dunas e/ou Couro
Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento
Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para
escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de
ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com
duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior

a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Longarina com braço fixo 03 lugares
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Constituída de assentos, encostos, lâminas, apoios de
braço modelo Corsa e base metálica. Assento em uma
estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra
de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com
dimensões de aproximadamente 480mm de largura,
460mm de profundidade e 100mm de espessura com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade
de 55 e 45 milímetros de espessura, com formato
ergonômico levemente adaptado ao corpo. O assento
com carenagem plástica injetada em polipropileno que
é encaixada à estrutura, dispensando o uso de
parafusos e grampos. A altura do assento até o chão
deve ser de aproximadamente 460mm. Encosto com
estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra
de vidro e com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e lâminas. Suas

dimensões devem ser de aproximadamente 430mm de
largura, 450mm de altura e 100mm de espessura, com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade
de 33 e 45mm de espessura com formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o
encosto deverá receber uma carenagem plástica
injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos.
Revestimento deve ser de Poliéster e pode ser
escolhido entre diversas cores e deve possuir costura
decorativa que deixa o produto ainda mais atraente. A
lâmina que liga o assento ao encosto deve ser
fabricada em chapa de aço de 4,75 mm de espessura
com vinco central para reforço e fixar-se ao assento e
encosto por parafusos sextavados flangeados Ø1/4”.
A base da longarina deve ser constituída de dois pés e
duas travessas. As travessas devem ser em tubo de aço
20x40mm com espessura de parede mínima de 1,2mm
com ponteiras nas extremidades dos tubos. Os pés da
longarina deverão ser confeccionados em tubo de aço
redondo Ø31,75x1,5mm de espessura, com uma
travessa de aço em “L” espessura 2,65mm soldada,
com sapatas plásticas niveladoras para acabamento
nas extremidades dos tubos. Este conjunto é fixado às
travessas por meio de parafusos cabeça chata fenda
Phillips, que por sua vez já devem estar unidas ao
assento e encosto. Todos os tubos de aço utilizados na
montagem da longarina devem passar por um
processo de banhos decapantes e de fosfatização e
posterior pintura com tinta epóxi a pó, a fim de evitar
oxidação. A longarina deverá possuir apoios de braços
no modelo Corsa fixo revestidos em PU Integral Skin.
Os acabamentos plásticos dos assentos e encostos e
apoios de braços devem ser na cor preta.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma
NBR 16031:2006 Móveis –Assentos Múltiplos Requisitos e métodos para resistência e durabilidade,
pelo modelo de certificação 5. O Certificado de
Conformidade deverá vir acompanhado do

Relatório/Laudo de Ensaio completo.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará

desclassificação do licitante.
Cadeira giratória com apoio de braço encosto pp
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A cadeira deve possuir estrutura de assento em
plástico reforçado de 8mm de espessura
aproximadamente com formato anatômico, revestida
com estofado em espuma injetada de 40 mm de
espessura e densidade de 55 e tecido. As medidas do
assento devem ser de 465mm de largura x 465mm de
profundidade aproximadamente. O encosto deve ser
fabricado em peça inteiriça, com ventilação,
confeccionado em PP (Polipropileno copolímero)
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado. Deve possuir uma abertura na parte
inferior que servirá como pega mão para facilitar o
transporte. Suas dimensões devem ser de 410mm na
maior largura por 410mm de altura na linha de centro,
com espessura de parede de 5mm e cantos
arredondados. Sendo unido à estrutura por meio de 03
parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda
Halen. A base do assento deve ser formada por tubo Ø
25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado e
interligado de um lado à outro por duas travessas de
sustentação do assento fabricadas em chapa de aço
com espessura de 2,25. Altura do assento deve ser
regulável de 432 à 532mm de altura,
aproximadamente; A largura total da cadeira deve ser
em torno de 580mm. A estrutura deve receber
tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi
pó. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço
1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada
com tinta epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para
acionamento da coluna a gás para regulagem de altura
do assento, além de travamento e liberação do
reclinamento simultâneo de assento e encosto. A
tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio
de uma manopla que quando girada aumenta ou
diminui a pressão sobre a mola que regula o
movimento. Coluna deve ser de modelo gás com
curso de 100 mm e comprimento mínimo de 295 mm
e máximo de 405 mm aproximadamente, a coluna

deve ser coberta com carenagem injetada em
polipropileno com acabamento texturizado. O apoio
de braço com regulagem, de termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado
pelo processo de injeção. Para regulagem do avanço
vertical sobre seu próprio eixo se da pelo
pressionamento de um gatilho na parte frontal do
braço que para seu ajuste basta que o usuário exerça
uma pequena força sobre seu apoio e o posicione na
posição desejada, obtendo um curso de 68 mm, o
braço é fixado ao apoio desenvolvido em
termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção.
Possui ainda dois (2) calços para cada braço em
termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) fabricado sob injeção. Para montagem
do apoio de braço e do braço ao assento é colocado
dois (2) (Parafuso Sextavado flangeado aço 1045
UNC ZP
¼ L2 ½ e dois (2) parafuso Plast FL Phillips ZB
diâmetro 4,0x16). A base do Conjunto definido
por uma configuração em forma pentagonal obtendo
diâmetro na ordem de 634 mm e constituída com
cinco (5) pás de apoio em formato piramidal com
acabamento texturizado, fabricada pelo processo de
injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero
de Polipropileno) em poliamida aditivada com 30%
de fibra de vidro, possuindo na extremidade de cada
pá integrada em peça única o alojamento para o
encaixe dos rodízios. Com carenagem central
texturizada injetada em polipropileno e TCP, com
rodízios de Nylon. O Diâmetro da base deve ser de
680mm aproximadamente; Todas as extremidades dos
tubos devem receber ponteiras plásticas para
acabamento.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO

4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa 4 pes encosto pp
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Cadeira com assento deve ser constituído por
compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinnus com 12 mm de espessura, usinadas
e furadas de maneira a se obter a configuração do
produto. Na localização dos furos são inseridas porcas

de fixação com garras de ¼”, fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição
á zinco. Na estrutura do assento é fixada uma (01)
almofada de espuma laminada flexível á base de
poliuretano (PU). Esta almofada possui densidade
controlada de 40 Kg/m³ podendo ocorrer variações na
ordem de +/- 2 Kg/ m³. revestida com estofado em
espuma injetada de 50 mm de espessura e densidade
de 55 e tecido. Medidas do assento giram em torno de
485 mm (largura) x 465 mm (profundidade) A altura
do assento ao piso é de 460 mm. O encosto deve ser
constituído por uma estrutura em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado
pelo processo de injeção, com combinações de raios e
concordâncias anatômicas, referenciado a um
polígono irregular que combina a uma geometria
semelhante a um pentágono de forma adaptada como
apoio ergonômico as costas dos usuário, além de ter
em sua parte frontal da superfície do encosto um
polígono irregular que facilita sua transferência
térmica, com dimensões do encosto de 381 mm de
(largura) 451 mm de (comprimento) e espessura
media de
5 mm . Para montagem do encosto ao assento bsão
colocados três (3) (Parafusos MOV SX interno 4,0
rosca dente de serra diâmetro 7x40 mm). Sua Base
deve ser configurada por uma estrutura fixa fabricada
em tubos industriais de construção mecânica ABNT
1008/1020 com diâmetro de 25,4 mm e espessura de
1,5 mm, a base em forma de 4 pés fabricada pelo
processo mecânico de curvamento de tubos possuindo
um retângulo dobrado que com sua configuração é
usado como pernas traseiras de sustentação da
estrutura, que é unido pelo processo de soldagem
(Mig). Possui ainda duas (2) travessas em formato de
arco de aço carbono ABNT 1008/1020 com função de
facilitar a montagem do assento, com 57 mm de
(largura) e 2,65 mm de (espessura) fabricados pelo
processo de estampagem e unidos a estrutura pelo
processo de soldagem (Mig), todas as extremidades
dos tubos recebem ponteiras plásticas para

acabamento em termoplástico de engenharia
(Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo
processo de injeção. A estrutura se fixa ao assento por
quatro (4) (parafusos Sextavado Flangeado UNC ZP
1/4x1.3/4). Toda estrutura recebe uma proteção de
preparação
de
superfícies
metálicas
em
nanotecnologia (nanoceramica) e revestimento
eletroestático epóxi pó, que garante proteção, e maior
vida útil ao produto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz

parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Poltrona para auditório rebatível apoio de braço
pancheta anti pânico
Conjunto do assento deve ser constituído por
compensado de madeira com espessura de 15,0mm,
fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus que
deve ser usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos
deve ser inseridas quatro
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(04) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e protegida a corrosão a base de
eletrodeposição á zinco. Na estrutura do assento deve
ser colada uma (01) almofada de espuma flexível á
base de poliuretano (PU), moldada anatomicamente
com a borda frontal arredondada, fabricada através de
sistemas químicos a base de Poliol / Isocianato pelo
processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve
possuir densidade controlada de 57Kg/m³ podendo
ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. Para
montagem do assento no mecanismo são utilizados
quatro (04) distanciadores fabricados em material
termoplástico denominado Polietileno Natural e
quatro (04) parafusos métricos sextavados M6,
revestido contra corrosão a base de eletrodeposição a
zinco (zincado preto) com arruelas de pressão. O
conjunto deve ser tapeçado com as alternativas de
revestimentos definidos para a linha, onde
inicialmente são cortados em forma de blanks, unidos
pelo processo de costura e fixados na almofada pelo
processo de tapeçamento por grampos. Este conjunto
deve recebe uma (01) proteção chamada de
blindagem, fabricada em material termoplástico
denominado copolímero de polipropileno (PP), para
acabamento e proteção do sistema mecânico e

principalmente redução / absorção das propriedades
sonoras do ambiente (Reverberação). Conjunto
mecânico responsável por sustentar todo o conjunto e
resistir à todos os esforços e solicitações inerentes do
uso do móvel. Sua estrutura deve ser desenvolvida por
tubos industriais de construção mecânica de aço
carbono ABNT 1008 / 1020, nas dimensões de
diâmetro de 25,40mm e espessura da parede de
1,90mm, conformados pelo processo mecânico de
curvamento de tubos, onde deve ser conectadas duas
(02) chapas de aço denominadas suportes, fabricados
de aço carbono ABNT 1008/1020, nas espessuras de
2,75 mm, conformados pelo processo de estampagem
(Corte / Dobra /Repuxo) e fixados pelo processo de
soldagem MIG. Um (01) desses suportes deve ser
utilizado para fixação do conjunto no piso, através de
arruelas lisas e parafusos métricos sextavados M8 x
49,0mm ou parafusos auto atarrachantes com buchas
expansivas. Já o outro suporte deve ser constituído
por dois (02) rebites com porcas, fabricados em aço
carbono com acabamento bicromatizado, utilizados
para montagem do mecanismo. A estrutura deve
receber uma proteção contra corrosão, caracterizada
pelo processo de preparação de superfície metálica
por fosforização a base de zinco e revestida por
pintura eletrostática epóxi pó. O conjunto mecânico
utilizado na conexão do assento/ encosto de maneira a
obter o sincronismo automático do conjunto deve ser
constituído por três (03) suportes de sustentação,
sendo dois (02) fabricados em chapa de aço carbono
ABNT 1008/1020, na espessura de 2,0mm,
conformados e furados pelo processo de estampagem.
Na localização dos furos tem-se montados uma (01)
bucha fabricada em material termoplástico poliacetal
natural (POM), produzida pelo processo de injeção,
com a finalidade de redução de atrito e vibrações do
conjunto e um (01) tubo de aço carbono ABNT
1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diâmetro e
espessura da parede na ordem de 1,7mm, fixado pelo
processo de soldagem MIG. Já o outro suporte,
denominado biela, é fabricado em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020, com espessura de

4,90mm, utilizado para montagem do conjunto
encosto. Este conjunto deve ser montado entre si,
através de um
(01) eixo fabricado em aço carbono trefilado ABNT
1008/1020, com diâmetro de 12,0mm com quatro (04)
ranhuras, protegido contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (zincado natural) e fixados
por anéis elásticos produzidos em aço carbono com
arruelas fabricadas em material termoplástico
poliacetal (POM), pelo processo de injeção, com a
finalidade de redução de atrito e vibrações. Para
montagem do assento/ encosto, deve ser utilizados
dois (02) mecanismos sendo que o mecanismo (lado
esquerdo do usuário), deve ser composto por uma
(01) mola helicoidal de retrocesso fabricada em arame
EB2050, com diâmetro das espiras de 4,0mm de alta
resistência e durabilidade a fadiga dinâmica utilizada
para o articulação sincronizada do conjunto. O
conjunto deve receber uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosfatização a base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Este
conjunto deve possuir painéis de proteção e
acabamento com iluminação de led nas laterais aonde
vão os corredores para mostrar a numeração das filas
do auditório bem como os corredores, servindo
também como luz de
cortesia. Esses acabamentos laterais deve ser
fabricados pelo processo de injeção de termoplásticos
em polipropileno (PP) com espessura de 3mm
fixando-se uns aos outros por meio de parafusos para
plástico, garantindo assim, o acabamento e
configurações do produto. O Apoio para os braços na
condição fixa, deve ser utilizado para posicionamento
dos braços em uma única posição, ergonomicamente
confortável. O apoio de braço fixo deve ser
constituído
por duas peças montadas entre si
fabricadas pelo processo de injeção de termoplásticos
desenhado na configuração retangular de forma a se
obter o máximo de desempenho anatômico para o

apoio dos braços, fabricado polipropileno (PP) com
espessura de 3mm. Para a fixação do apoio de braço
na estrutura, a peça deve possuir em sua extremidade
inferior o formato de duas buchas com estrias
levemente conificadas que são fixadas aos tubos de
diâmetro de 25mm através de interferência mecânica.
Deve receber uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosforização a base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó.
Componente utilizado como sustentação da região do
apoio lombar e que possui a funcionalidade de
acomodar confortavelmente as costas num desenho
com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e
que modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto do encosto
deve ser constituído por compensado de madeira com
espessura de 15,0mm, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinnus, que são usinadas e furadas de
maneira a se obter a configuração do produto. Na
localização dos furos deve ser inseridas quatro (04)
porcas de fixação com Garras, fabricadas em aço
carbono e revestidas contra corrosão a base de
eletrodeposição á zinco, em suas extremidades laterais
deve ser compostas por dois (02) suportes
denominados cantoneiras, fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020 com espessura na ordem
de 3,0mm, conformadas pelo processo de estampagem
e protegida contra corrosão a base de pintura
eletrostática epóxi pó. Na estrutura do Encosto deve
ser fixada uma (01) almofada de espuma flexível á
base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada
através de sistemas químicos a base de Poliol /
Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta
almofada deve possuir Densidade controlada de 52
Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2
Kg/ m³. O conjunto encosto recebe uma blindagem de
acabamento na configuração geométrica similar ao
compensado, fabricado em material termoplástico
denominado Polipropileno, com a função principal de
proteção contra batidas, conservação da tapeçaria e
principalmente redução / absorção das propriedades

sonoras do ambiente (Reverberação). Este conjunto
deve ser tapeçado com as alternativas de
revestimentos definidos para a linha, onde
inicialmente são cortados em forma de blanks, unidos
pelo processo de costura e fixado na almofada pelo
processo de tapeçamento por colagem e
grampeamento. Conjunto utilizado para apoio de
cadernos e livros em um desenho que permite
anotações e escritas de forma agradável e ergonômica
disponível nas versões para pessoas destras e sinistras.
Conjunto deve ser constituído por uma (01) chapa de
madeira de media densidade (MDF), deve ser usinada
e furada de maneira a se obter a configuração do
produto. Na localização dos furos deve ser inseridas
duas (02) porcas de fixação com garras, fabricadas em
aço carbono e revestidas a corrosão a base de
eletrodeposição á zinco (zincado natural). Suas
superfícies superior e inferior deve ser revestidas com
laminado melaminico de Alta pressão e nas
extremidades da prancheta deve ser fixado uma (01)
fita de borda fabricada de PVC flexível na medida de
15mm de largura com espessura de 0,45mm na cor
preta, para acabamento e proteção do conjunto. Para a
montagem da prancheta na estrutura, deve ter um
elemento de ligação, fabricado por dois (02) tubos
industriais de construção mecânica de precisão ABNT
1008/1020, com diâmetro de 16,0mm, unidos por uma
chapa de aço denominada cantoneira, fabricada em
aço carbono ABNT 1008/1020 na medida de 3,0mm
de espessura, pelo processo de soldagem MIG. O
conjunto assento e encosto são revestidos com
diversos materiais sendo (Tecido Poliester e/ou Couro
Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento
Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificados conformidade, de acordo com as
normas ABNT NBR 15.878 (edição mais recente),
emitido por certificadora acreditada pelo inmetro,
com escopo abrangendo as referidas normas

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
CADEIRA EXECUTIVA
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A cadeira deve estar de acordo com as definições da

norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 400mm de
altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com
fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário
em duas opções: 1) Soft ou estofada: formada por tecido
estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma
espuma laminada de 20mm de espessura e pelo tecido
de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico
com Ø 5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela
100% Poliéster tencionada que é fixada à moldura que
por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos
de rosca para plástico com Ø5x16mm. Esse conjunto
deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de
espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de
Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”. A
lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos
¼”x1”. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com
6,35mm de espessura e 75mm de largura e receber
pintura epóxi em pó. A lâmina deve fixar-se diretamente
na madeira por 3 parafusos flangeados ¼”x1”. O
assento deve possuir estrutura em madeira laminada
com 12mm de espessura e espuma laminada com 50mm
de espessura. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de
profundidade. A altura do assento ao piso deve ser
regulável podendo variar de 410mm à 510mm. O
mecanismo deve ser feito em chapa de aço 1010/1020
de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epóxi
pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento, além
de travamento e liberação do reclinamento simultâneo
de assento e encosto. A tensão desse reclinamento deve
ser ajustável por meio de uma manopla que quando
girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que
regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao
assento por meio de parafusos ¼”x1¾” utilizando-se
buchas espaçadoras entre o mecanismo e o assento. Os
apoios de braço devem ser fabricados em nylon
texturizado e possuirem faixa de regulagem de altura em
relação ao assento variando de 170mm à 240mm. Base
penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em

chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura
estampada. Com carenagem central texturizada injetada
em polipropileno e com rodízios de PU. Diâmetro da
base 680mm.
APRESENTAR
COMERCIAL:

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.

Catálogo técnico do produto,
nos
quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
CADEIRA APROXIMAÇÃO S
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A cadeira deve estar de acordo com as definições da
norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 400mm de
altura, possuir estrutura em Polipropileno reforçado com
fibra de vidro e a superfície de contato com o usuário
em duas opções: 1) Soft ou estofada: formada por tecido
estrutural de base 100% poliéster sobreposto por uma
espuma laminada de 20mm de espessura e pelo tecido
de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico
com Ø 5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela
100% Poliéster tencionada que é fixada à moldura que
por sua vez é parafusada na estrutura com oito parafusos
de rosca para plástico com Ø5x16mm. Esse conjunto
2.400 UND
deve ser fixado à uma lâmina de aço de 6,35mm de
espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo plástico de
Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados
¼”x3/4”. A lâmina deve ser montada no assento por 3
parafusos ¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma
laminada com 50 mm de espessura e é fixado à estrutura
por 4 parafusos ¼”x1¾”. As dimensões aproximadas do
assento deverão ser de 485 mm de largura e 465 mm de
profundidade. A altura do assento ao piso deve ser de
460 mm aproximadamente. Os apoios de braço devem
ser fabricados em Polipropileno texturizado fixados à
estrutura por parafusos para plástico Ø4x25mm. A altura
dos apoios de braço até o assento deve ser de 220 mm. A
estrutura da cadeira deve ser fabricada em aço

1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um ótimo
acabamento superficial, sendo os tubos de Ø1” com
espessura de 2,25mm na base S e 1,9mm na base do
assento. A estrutura deve receber tratamentos químicos
de fosfatização e pintura epóxi pó. A base S deve possuir
4 calços auto retidos fabricados em polipropileno que
servem como sapatas.
APRESENTAR
COMERCIAL:

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma
ABNT 13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras
– Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com
a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um
Engenheiro de Segurança do Trabalho com
recolhimento de ART pelo CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os

requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto,
nos
quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Sofá de espera 01 lugar
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Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT
1008/1020 na configuração oblonga com as medidas
de 25,0 x 50,0 mm e espessura 1,5 mm, conformado
pelo processo mecânico de curvamento de tubos. As
extremidades da estrutura são compostas por
terminais com bucha de fixação M12, revestidos em
poliamida reforçado com fibra de vidro (30% FV),
produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base
apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato
direto do metal com a superfície de apoio. Fabricado
em material termoplástico denominado Polipropileno
(PP), pelo processo de injeção.O conjunto deve recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica por
fosfatização à base de zinco e revestida por pintura
eletrostática epóxi pó. Possui Apoia Braços em suas
extremidades configurado em tubo industrial oblongo
com suas extremidades fixadas estruturalmente em
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de
Parafuso Allen M8.Deve possuir uma concha
unificada desenvolvida para assento/encosto com uma
configuração
geométrica
desenhada
com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que
modelam de forma agradável e anatômica aos

diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura dupla de
compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinus totalizando 18 mm de espessura,
usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em
aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03)
suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1006/1020 na espessura de 2,25 mm e protegido
contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco
(Zincado Natural) e seis parafusos sextavados ¼” x
½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte
externa da estrutura, deve ser fixados quatro (04)
suportes denominados Terminal para Fixação com
inserto liso, fabricados em tubo industrial de aço
carbono ABNT 1008/1020, revestidos em poliamida
reforçado com fibra de vidro (30% FV), pelo processo
de injeção, através de parafusos sextavados
flangeados ¼” x 1” protegidos contra corrosão a base
de eletrodeposição a zinco (Zincado Preto) e porcas
alojadas no revestimento do terminal. Já em sua parte
interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas
entrelaçadas com a função amortecedora da espuma
do assento e duas (02) almofadas de espuma flexível á
base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada
através de sistemas químicos a base de
Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Estas
almofadas possuem dupla densidade, sendo 50 mm
nas bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o
restante da espuma com densidade 45 kg/m³, podendo
ocorrer variações de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser
tapeçado com as alternativas de revestimentos
definidos para linha, onde inicialmente são cortados
em forma de blanck’s, unidos pelo processo de
costura e fixado nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Para fixação do
conjunto na base, deve ser utilizados quatro (04)
parafusos, métricos Tipo Allen M12x70, protegido a
corrosão a base de eletrodeposição de zinco (zincado

preto). As dimensões ocupadas devem ser
aproximadamente: 800 mm altura, 684mm largura
total, e comprimento 666mm na opção sem braço e
770mm na opção com braço. O conjunto assento e
encosto são revestidos com diversos materiais sendo
(Tecido Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo
de
Tapeçamento
Convencional.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do

mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Sofanete de espera 02 lugares
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UND

Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT
1008/1020 na configuração oblonga com as medidas
de 25,0 x 50,0 mm e espessura 1,5 mm, conformado
pelo processo mecânico de curvamento de tubos. As
extremidades da estrutura são compostas por
terminais com bucha de fixação M12, revestidos em
poliamida reforçado com fibra de vidro (30% FV),
produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base
apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato
direto do metal com a superfície de apoio. Fabricado
em material termoplástico denominado Polipropileno
(PP), pelo processo de injeção.O conjunto deve recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica por
fosfatização à base de zinco e revestida por pintura
eletrostática epóxi pó. Possui Apoia Braços em suas
extremidades configurado em tubo industrial oblongo
com suas extremidades fixadas estruturalmente em
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de
Parafuso Allen M8. Deve possuir uma concha
unificada desenvolvida para assento/encosto com uma
configuração
geométrica
desenhada
com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que
modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura dupla de
compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinus totalizando 18 mm de espessura,
usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em
aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de

eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03)
suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1006/1020 na espessura de 2,25 mm e protegido
contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco
(Zincado Natural) e seis parafusos sextavados ¼” x
½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte
externa da estrutura, deve ser fixados quatro (04)
suportes denominados Terminal para Fixação com
inserto liso, fabricados em tubo industrial de aço
carbono ABNT 1008/1020, revestidos em poliamida
reforçado com fibra de vidro (30% FV), pelo processo
de injeção, através de parafusos sextavados
flangeados ¼” x 1” protegidos contra corrosão a
base de eletrodeposição a zinco (Zincado Preto) e
porcas alojadas no revestimento do terminal. Já em
sua parte interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas
entrelaçadas com a função amortecedora da espuma
do assento e duas (02) almofadas de espuma flexível á
base de poliuretano (PU), ergonômica e fabricada
através de sistemas químicos a base de
Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Estas
almofadas possuem dupla densidade, sendo 50 mm
nas bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o
restante da espuma com densidade 45 kg/m³, podendo
ocorrer variações de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser
tapeçado com as alternativas de revestimentos
definidos para linha, onde inicialmente são cortados
em forma de blanck’s, unidos pelo processo de
costura e fixado nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Para fixação do
conjunto na base, deve ser utilizados quatro (04)
parafusos, métricos Tipo Allen M12x70, protegido a
corrosão a base de eletrodeposição de zinco (zincado
preto). As dimensões ocupadas devem ser
aproximadamente: 800 mm altura, 684mm largura
total, e comprimento1380MM. O conjunto assento e
encosto são revestidos com diversos materiais sendo
(Tecido Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
apresentar junto com a proposta comercial

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Sofanete de espera 03 lugares
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Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT

1008/1020 na configuração oblonga com as medidas
de 25,0 x 50,0 mm e espessura 1,5 mm, conformado
pelo processo mecânico de curvamento de tubos. As
extremidades da estrutura são compostas por
terminais com bucha de fixação M12, revestidos em
poliamida reforçado com fibra de vidro (30% FV),
produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base
apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato
direto do metal com a superfície de apoio. Fabricado
em material termoplástico denominado Polipropileno
(PP), pelo processo de injeção.O conjunto deve recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica por
fosfatização à base de zinco e revestida por pintura
eletrostática epóxi pó. Possui Apoia Braços em suas
extremidades configurado em tubo industrial oblongo
com suas extremidades fixadas estruturalmente em
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de
Parafuso Allen M8. Deve possuir uma concha
unificada desenvolvida para assento/encosto com uma
configuração
geométrica
desenhada
com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, que
modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) estrutura dupla de
compensado de madeira, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinus totalizando 18 mm de espessura,
usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em
aço carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03)
suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1006/1020 na espessura de 2,25 mm e protegido
contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco
(Zincado Natural) e seis parafusos sextavados ¼” x
½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte
externa da estrutura, deve ser fixados quatro
(04) suportes denominados Terminal para Fixação

com inserto liso, fabricados em tubo industrial de aço
carbono ABNT 1008/1020, revestidos em poliamida
reforçado com fibra de vidro (30% FV), pelo processo
de injeção, através de parafusos sextavados
flangeados ¼” x 1” protegidos contra corrosão a base
de eletrodeposição a zinco (Zincado Preto) e porcas
alojadas no revestimento do terminal. Já em sua parte
interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas
entrelaçadas com a função amortecedora da espuma
do assento e duas (02) almofadas de espuma flexível
á base de poliuretano (PU), ergonômica e
fabricada através de sistemas químicos a base de
Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Estas
almofadas possuem dupla densidade, sendo 50 mm
nas bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o
restante da espuma com densidade 45 kg/m³, podendo
ocorrer variações de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser
tapeçado com as alternativas de revestimentos
definidos para linha, onde inicialmente são cortados
em forma de blanck’s, unidos pelo processo de
costura e fixado nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Para fixação do
conjunto na base, deve ser utilizados quatro (04)
parafusos, métricos Tipo Allen M12x70, protegido a
corrosão a base de eletrodeposição de zinco (zincado
preto). As dimensões ocupadas devem ser
aproximadamente: 800 mm altura, 684mm largura
total, e comprimento1990MM. O conjunto assento e
encosto são revestidos com diversos materiais sendo
(Tecido Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Longarina em polipropielno 03 lugares sem apoio de
braços
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Longarina com 03 cadeiras, sem braços, assento e
encosto em polipropileno, com estrutura metálica.
Dimensões do assento, do encosto e da longarina.
Assento: altura da superfície do assento até o chão:
410mm; largura do assento: 465mm; profundidade da
superfície do assento: 415mm e espessura de 5mm.
Encosto: largura do encosto: 460mm; altura do
encosto: 330mm; espessura do encosto: 5mm
Longarina: largura total da longarina: 1600 mm;

profundidade total da longarina (incluindo a base):
420mm; altura total da longarina: 840mm . Assento
Em polipropileno copolímero injetado de alta
resistência, de fácil limpeza e alta resistência
mecânica contra impactos e resistente a produtos
químicos. Cantos arredondados. O assento é unido à
estrutura por no 04 (quatro) parafusos. A estrutura de
sustentação do assento é feita em tubos de aço de no
Ø 22.20x1.5mm de espessura em tubos oblongos de
16x30mm com 1,5mm de espessura. Encosto Em
polipropileno copolímero injetado de alta resistência,
com proteção anti-UV, na cor azul royal, de fácil
limpeza e alta resistência mecânica contra impactos e
resistente
a
produtos
químicos,
moldado
anatomicamente. Cantos arredondados. O encosto é
unido à estrutura por meio de encaixe em dupla
cavidade na parte inferior do encosto que se junta à
estrutura metálica, com trava de fixação na cor do
encosto. Com estrutura de sustentação em tubos de
aço de Ø 22.20x1.5mm de espessura em tubos
oblongos de 16x30mm com 1,5mm de espessura.
Longarina Conjunto longarina de 3 lugares,
totalmente em aço, de pés metálicos, confeccionados
em tubo de aço redondo, de Ø31x1,5mm de espessura
e ponteiras plásticas em polipropileno para
acabamento nas extremidades dos tubos e a travessa,
totalmente em aço, é fabricada em tubo 60x40mm
com espessura mín. de 1,2mm com suportes dos
assentos em chapa de 4,75mm de espessura
estampadas, em número de duas peças por assento.
Pés em tubo Ø 31 mm”. Todos os tubos de aço
utilizados, tratados por um processo de banhos
decapantes e de fosfatização e posterior pintura com
tinta epóxi a pó, na cor preta, evitando oxidação e
com um excelente acabamento na superfície.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.

Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com
a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem
revestimento em fosfato com massa igual ou superior
a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a ASTMD790- 15 quanto
a resistência a tensão por flexão do assento e encosto
em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira de aproximação empilhável
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Composta de Rodizio para manter estabilidade e
apoio ao piso e com a função de manter a mobilidade

da cadeira, através de deslocamentos giratórios e
lineares conforme manuseio do usuário. Constituído
de (1) roldana circular na dimensão de 20 mm e
fabricada
em termoplástico de
engenharia
(Copolímero de Polipropileno) denominado Poliamida
(PA 6,6) e PU e suas extremidades dedicadas a serem
utilizadas em pisos rígidos. Um (1) corpo do rodizio
configurado na forma semicircular e fabricado em
material denominado Poliamida (PA 6,6). A roldana é
fixada neste corpo através de um eixo horizontal de
aço carbono ABNT 1005/10 na dimensão de 3 mm
com função de eixo para o rodízio, os dois
componentes são fixados na parte dianteira da
estrutura em formato de (S). A Base deve ser
desenvolvido para manter a integridade do produto
suportando todos os níveis de resistência e
durabilidade prescritos como requisitos de segurança
de engenharia pelas normas técnicas. Sua
configuração deve ser definida por uma estrutura fixa
fabricada em tubo industrial de construção mecânica
de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado frio com
diâmetro de 25,4 mm com parede de 2,25 mm e 1,9
mm no suporte do assento. Base e suporte devem ser
fabricados pelo processo mecânico de curvamento de
tubos e devem ser unidos entre si pelo processo de
soldagem MIG. A estrutura deve contem (04)
deslizadores fixos, desenvolvidos para manter a base
apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato
direto do metal com a superfície de apoio. Os
deslizadores devem ser fabricados em material
termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno), pelo processo de injeção. A estrutura
deve ser fixada ao assento por parafusos sextavados
flangeados 1/4x1.1/2. Toda estrutura deve recebe uma
proteção de preparação de superfície metálica em
nanotecnologia (Nano - cerâmica) e revestimento
eletroestático epóxi pó, que garante proteção e maior
vida útil ao produto. O Assento do Conjunto estrutural
de apoio para atividade de sentar e com a finalidade
de acomodar o usuário de maneira confortável
ergonômica. Conjunto deve ser constituído de
estrutura em madeira laminada com 18 mm de

espessura com porcas garra ¼”, fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição
á zinco, fixadas nos pontos de montagem da estrutura.
Na estrutura do assento deve ser fixada uma (01)
almofada de espuma flexível á base de poliuretano
(PU), ergonômica e fabricada através de sistemas
químicos à base de Poliol / Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir
densidade controlada de 65 Kg/m³ podendo ocorrer
variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. Deve Possuir
ainda uma carenagem para acoplamento ao assento
com a finalidade de proteção ao acabamento e design
tecnológico, em termoplástico de engenharia
(Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo
processo de injeção, com 400 mm de comprimento e
largura de 466 mm, para sua montagem deve ser
utilizados 3 PRF Flangeados Philips ponta agulha RI
4,2 x 13 mm ZP . O conjunto deve ser revestido com
diversos materiais (Tecido / Laminado Vinílico) pelo
processo de tapeçamento convencional. Suas
dimensões devem giram em torno de 461 mm
(largura) x 467 mm (profundidade) apresentando em
suas extremidades cantos arredondados. O assento
deve possuir ainda uma carenagem plástica fabricada
pelo processo de injeção de termoplásticos de
engenharia (Copolímero de Polipropileno). Os Apoio
para os braços na condição fixa é utilizado para
posicionamento dos braços em uma única posição,
ergonomicamente confortável. Deve ser Fabricado
pelo processo de injeção em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) com
diâmetro de 25,4 mm e comprimento de 233 mm que
de maneira tecnológica e planejada deve ser uma
extensão do encosto em posição ergonomicamente
confortável ao dado biótipo de pessoa. O encosto
Componente utilizado como sustentação da região do
apoio lombar que deve possui a funcionalidade de
acomodar confortavelmente as costas num desenho
com concordâncias e raios de curvas ergonômicas, e
que modelam de forma agradável e anatômica os
diversos biótipos de usuário. Deve ser constituído por
uma estrutura em termoplástico (Copolímero de

Polipropileno PP) fabricado pelo processo de injeção,
com combinações de raios e concordâncias
anatômicas, referenciado a um polígono irregular que
combina a uma geometria semelhante a um Retângulo
de forma adaptada como apoio ergonômico as costas
do usuário, além de ter em sua parte frontal da
superfície do encosto um polígono irregular que
facilita sua transferência térmica. Além disso deve
possuir uma almofada de espuma flexível a base de
poliuretano PU ergonômica fabricada através de
sistemas químicos a base de Poliol/Isocianato pelo
processo de injeção sob pressão. Esta almofada deve
possuir densidade controlada de 72 kg/m³ podendo
ocorrer variações na ordem de +- 2kg/m³, que é ainda
deve ser revestida por uma alma em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricada
pelo processo de injeção, que deve possuir
funcionalidade de conforto ergonômico ainda maior
ao usuário, com 476 mm de largura 263 mm de
comprimento e 6 mm de espessura com seus cantos
arredondados.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas. Laudo de
acordo com a
NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento
em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.

Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira giratória de diálogo com espaldar baixo
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Sua base deve ser Constituída de duas (02) roldanas
circulares na dimensão de 50,00 mm de diâmetro
fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) com PU em sua extremidade,
dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Um
(01) corpo do rodízio configurado de forma
semicircular e fabricado em material termoplástico
denominado Polipropileno. As roldanas devem ser
fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de
aço carbono ABNT 1005 /10 na dimensão de 6,00
mm que deve ser
submetido ao processo de
lubrificação através de graxa específica para redução
de atrito na operação de rolamento sob o piso. O
corpo do rodízio deve ser constituído por um (01)
eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono
ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e protegido
contra a corrosão pelo processo de eletrodeposição de
zinco onde se encontra montado através de um anel
elástico sob pressão no corpo do rodízio, que deve
receber lubrificação para reduzir o atrito no
deslocamento rotativo. A Base Secretária deve ser
preta com ponteiras: Conjunto deve ser definido por

uma configuração em forma de pentagonal obtendo
um diâmetro na ordem de 575 mm e constituída com
cinco (05) pás de apoio, fabricada em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5 mm e
conformada por um processo de estampagem
formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm e
travadas por soldagem MIG. Suas extremidades
devem ser conformadas mecanicamente formando o
encaixe para o pino do rodízio sem necessidade de
buchas ou peças adicionais. Um (01) anel de
centragem fabricado em tubo de precisão de
construção mecânica de Aço Carbono 1008/20 e onde
as pás são fixadas a este pelo processo automatizado
de soldagem MIG, que garante a qualidade e
acabamento do produto. O Conjunto Base deve
receber uma proteção contra corrosão, caracterizada
pelo processo de preparação de superfície metálica e
revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. O
conjunto deve receber acabamentos plásticos centrais
e nas extremidades de cada pá com Design adequando
ao produto, montado pelo processo manual por Clicks
de Fixação, com a função de proteção e acabamento
da base. Os acabamentos devem ser fabricados pelo
processo de injeção em material termoplástico
denominado copolímero de polipropileno (PP).
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para
conectar a base ao mecanismo e que possui a função
de regulagem de altura do assento
com referência ao piso, através de uma alavanca de
acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de
amortecimento de impacto pela ação do gás sob
pressão no cartucho e mola de compressão que atua
sobre qualquer condição de altura. A coluna de gás
deve ser Constituída de um corpo cilíndrico
denominado câmara, fabricado com tubo de
construção mecânica de precisão de Aço Carbono
ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e
conformado em uma de suas extremidades pelo
processo de conificação para perfeita fixação à Base.
O Conjunto Câmara deve receber proteção contra

corrosão através de um revestimento de pintura
eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás deve
possuir acabamento preto em função do tratamento
térmico (coluna classe 4). Conjunto mecânico deve
ser utilizado na conexão da estrutura do assento e que
deve possuir funcionalidades e recursos de
regulagens, para manter o conforto do usuário dentro
dos mais altos padrões de ergonomia. O mecanismo
deve possuir uma alavanca para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento. A
inclinação do mecanismo em relação ao piso deve ser
de aproximadamente 4º. O Mecanismo deve ser
fabricado com chapas de aço ABNT 1010/1020 na
espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por (04)
quatro parafusos sextavados ¼” x 1.¾” com cabeça
flangeadas. O Conjunto Mecanismo deve receber uma
proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo
de preparação de superfície metálica por Fosfatização
a Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática
Epóxi Pó. Conjunto estrutural de apoio para atividade
de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de
maneira confortável e ergonômica. Conjunto deve ser
constituído por uma estrutura em compensado
multilaminado de madeira de reflorestamento, usinada
e furada de maneira a se obter a configuração do
produto. Na localização dos furos deve ser inseridas
porcas garra ¼” (porcas com calota na versão em
madeira nobre e pintadas de preto), fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição
á zinco. Na versão em madeira nobre não há
revestimento, a própria madeira é quem dá a
dimensão total do assento sendo as suas superfícies
inferior e superior laminadas, as medidas giram em
torno de 400 mm (largura) x 420 mm (profundidade)
com 10 à 12 mm de espessura. deve receber
acabamento em seladora e verniz poliuretano para
acabamento final. A regulagem de altura do assento
permite atender as medidas mínimas de 400 mm até a
altura máxima de 520 mm podendo apresentar
pequenas variações. Para fixação deste conjunto na
estrutura deve ser utilizados quatro parafusos ¼”,
protegidos contra corrosão a base de eletrodeposição a

zinco. Componente do encosto utilizado como
sustentação da região do apoio lombar e que deve
possuir
a
funcionalidade
de
acomodar
confortavelmente as costas num desenho com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que
modelam de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser
constituído por uma estrutura em compensado
multilaminado de madeira de reflorestamento, usinada
e furada de maneira a se obter a configuração do
produto. Na localização dos furos são inseridas porcas
garra ¼” (porcas com calota na versão em madeira
nobre e pintadas de preto), fabricadas em aço carbono
e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco.
Deve ser em madeira nobre não há revestimento, a
própria madeira é quem deve dar a dimensão total do
encosto sendo as suas superfícies frontal e traseiras
laminadas, as medidas giram em torno de 394 mm
(largura) x 142 mm (altura) com 10 à 12 mm de
espessura. Essa versão recebe verniz para
acabamento. O encosto deve ser unido ao assento e ao
mecanismo por dois tubos industriais de construção
mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com
diâmetro de 19,05 mm e parede de 1,9 mm, que
possuem suportes de sustentação fabricados em aço
ABNT 1008/1020, fixados por parafusos ¼” x ½”. Os
tubos devem ser fabricados pelo processo mecânico
de curvamento de tubos e os suportes de sustentação
são fabricados pelo processo de estampo e unidos ao
tubo base por soldagem MIG. Nas extremidades dos
tubos deve ter tampões, desenvolvidos para proteção e
acabamento do conjunto, fabricados em material
termoplástico
denominado
copolímero
de
polipropileno (PP), pelo processo de injeção.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628- 3/2015 com duração igual a 600 horas.

Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa empilhável

29

3.000 UND

Conjunto deve ser desenvolvido para manter a
integridade do produto suportando todos os níveis de
resistência e durabilidade prescritos como requisitos
de engenharia pelas normas técnicas. Sua
configuração deve ser definida por uma estrutura fixa
e empilhável, fabricada em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT

1008/1020 com diâmetro de 19,05 mm e parede de
1,9 mm. A estrutura deve possuir quatro suportes de
sustentação (02 para o encosto e 02 para o assento),
fabricados em aço ABNT 1008/1020, fixados por
parafusos ¼” x 1” e ¼” x ½”. A base em forma de
trapézio deve ser fabricada pelo processo mecânico de
curvamento de tubos, os suportes de sustentação deve
ser fabricados pelo processo de estampo e repuxe e
unidos ao tubo base por soldagem MIG. A estrutura
deve contém quatro (04) deslizadores fixos,
desenvolvidos para manter a base apoiada sobre o
piso e principalmente evitar o contato direto do metal
com a superfície de apoio. Deve ser Fabricados em
material termoplástico denominado Polipropileno,
pelo processo de injeção. Nas extremidades superiores
da estrutura deve ter dois (02) tampões, desenvolvidos
para proteção e acabamento do conjunto, fabricados
em material termoplástico denominado copolímero de
polipropileno (PP), pelo processo de injeção. O
conjunto deve receber uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosfatização à base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Conjunto
do assento deve ter estrutural de apoio para atividade
de sentar e com a finalidade de acomodar o usuário de
maneira confortável e ergonômica. Conjunto deve ser
constituído por uma estrutura em compensado
multilaminado de madeira de reflorestamento, usinada
e furada de maneira a se obter a configuração do
produto. Na localização dos furos deve ser inseridas
porcas garra ¼” (porcas com calota na versão em
madeira nobre, pintadas de preto), fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição
á zinco. Deve ser em madeira nobre não há
revestimento, a própria madeira é quem dá a
dimensão total do assento sendo as suas superfícies
inferior e superior laminadas. As medidas giram em
torno de
400 mm (largura) x 420 mm (profundidade) com 10 à
12 mm de espessura. Essa versão recebe verniz para
acabamento. Para fixação deste conjunto na estrutura

deve ser utilizados quatro parafusos ¼”, protegidos
contra corrosão a base de eletrodeposição a zinco.
Componente do encosto utilizado como sustentação
da região do apoio lombar e que possui a
funcionalidade de acomodar confortavelmente as
costas, num desenho com concordâncias de raios e
curvas ergonômicas, e que devem modelar de forma
agradável e anatômica aos diversos biótipos de
usuários. Conjunto deve ser constituído por uma
estrutura em compensado multilaminado de madeira
de reflorestamento, usinada e furada de maneira a se
obter a configuração do produto. Na localização dos
furos deve ser inseridas porcas garra ¼” (porcas com
calota na versão em madeira nobre, pintadas de preto),
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo
de eletrodeposição á zinco. Deve ser em madeira
nobre não há revestimento, a própria madeira é quem
dá a dimensão total do encosto sendo as suas
superfícies frontal e traseiras laminadas, as medidas
giram em torno de 394 mm (largura) x 142 mm
(altura) com 10 à 12 mm de espessura. Essa versão
deve receber acabamento em seladora e verniz
poliuretano para acabamento final.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO
4628- 3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do
trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou
superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com

massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado
de espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de
Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR
5841/2015 com duração igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição
será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade
com
as
especificações,
características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
VALOR TOTAL LOTE 03 (R$)

LOTE 04
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO
Mesa em “l” dimensões: 1350 x 600 x 1200 x 600 x
740 mm (lxpxlxpxh).

1

1.600

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC

MARCA

VALOR
UNIT. (R$)

TOTAL
(R$)

de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 03
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de aço fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação com suporte de cremalheiras.
Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato
de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17

(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

2

1.600

Mesa em “l” dimensões: 1350 x 600 x 1350 x 600 x
740 mm (lxpxlxpxh).
UND
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).

Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 03
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de aço fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação com suporte de cremalheiras.
Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato
de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou

Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em

cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
Mesa em “l” dimensões: 1500 x 600 x 1500 x 600 x
740 mm (lxpxlxpxh).

3

800

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 03
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de aço fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação com suporte de cremalheiras.
Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e

superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato
de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,

características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

4

800

UND

Mesa em “l” peninsular dimensões: 1500 x 600 x
1800 x 800 x 740 mm (lxpxlxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 03
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”

medindo 480x43x15mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de aço fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacável em aço chapa #22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixação com suporte de cremalheiras.
Tampa sacável deverá proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as
peças deverá receber tratamento de fostização (fosfato
de zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais

necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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1200

UND

Mesa reta dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem

para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma

reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1200

UND

Mesa reta dimensões: 1000 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra

certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1600

UND

Mesa reta dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno

injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR

5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1600

UND

Mesa reta dimensões: 1350 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão

proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
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800
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pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
Mesa reta dimensões: 1500 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado às
estruturas laterais da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas.
Dois pés laterais em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
580x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver
duas tampas sacáveis em aço chapa #20, medindo
635x118x20mm. Ambas tampas sacáveis deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 480x43x15mm. Todas as peças deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra

certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Painéis divisores suspensos frontais para mesas de
trabalho. Dimensões: 600 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber

tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

11

600

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de
trabalho. Dimensões: 800 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira

utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

12

1.600

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de
trabalho. Dimensões: 1200 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

13

1.600

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de
trabalho. Dimensões: 1350 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais

necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.

14

1.000

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de
trabalho. Dimensões: 1500 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a

avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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200

UND

Mesa reta ergonomica dimensões: 1600 x 700 x
630/930 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. Painel frontal fixado ao
tampo através de parafusos de aço e buchas metálicas.
Uma calha para passagem de fiação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de
espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro
de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação
de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Este
conjunto, acoplado à estrutura principal, deve permitir
uma variação de altura, com acionamento manual
através de manopla frontal em poliuretano. Estrutura
totalmente em aço, permitindo amplo e livre acesso
sob o tampo pelo usuário, além de sustentação do
tampo principal nas extremidades, dando total
estabilidade à mesa. Sistema de elevação totalmente

formado por elementos metálicos. Regulagem de
altura, permitindo curso de 630mm a 930mm de
variação de altura do tampo principal. Controle de
altura para o tampo principal com acionamento
mecânico através de manivela retirável localizada na
parte frontal do tampo principal. Sapatas reguladoras
de nível com base em poliestireno injetado de alto
impacto. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura
será no sistema de eletrotástico epóxi. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança
do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,

durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1.200

UND

Cabine individual dimensões: 900 x 600 x 740/1340
mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal em madeira
MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, em todo seu perímetro. 01 – Painel frontal
medindo 900x1340mm (l x a) em madeira MDP de 25
mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perímetro. 02 – Painel lateral curvo medindo
900x1340mm (l x a) em madeira MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perímetro. 02 – Tubos conectores em aço
medindo 25x25x1340mm. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC /
CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do

fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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1.400

UND

Plataforma de trabalho para 02 pessoas. Dimensões:
1400 x 1400 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Composição:
Dotada de dois tampos em MDF/MDP com 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em
PVC de 3mm de espessura, na mesma cor do
laminado escolhido. Um tampo central complementar
em MDF com 25mm de espessura pintado em ambas
as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com
acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e
produtos de limpezas, com textura uniforme de
aspecto final fosco na cor a definir, bordas retas com
o mesmo acabamento das faces, dotada de uma tampa
basculante para cada usuário com abertura ascendente
para fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das
tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de

espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/
30 ou similar com acabamento goffrato ou similar,
resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura
uniforme de aspecto final fosco na cor a definir, borda
frontal semi-chanfrada com o mesmo acabamento das
faces, medindo 87x297mm, sistema de abertura
composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm
encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço
chapa #14 medindo 30x65x24mm com sistema de
apoio para tampa basculante fixada ao tampo central
através de parafusos especiais para madeira. Uma
calha de fiação dupla estrutural em aço chapa #16
com dois leitos de fiação de aço chapa #18 medindo,
com quatro pontos para instalação de tomadas de
energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues
e tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas
tipo RJ. Calha fixada ao tampo através de buchas
metálicas M6, parafusos Allen M6x12 e arruela de
pressão e a dois suportes instalados na estrutura
metálica chapa de aço #14. Base lateral estruturais
tubular em aço 50x50 #14, com sapata reguladora de
nível. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas
a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrostático epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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700

UND

Plataforma de trabalho para 01 pessoa. Dimensões:
1400 x 700 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Composição:
Dotada de um tampo em MDF/MDP com 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em
PVC de 3mm de espessura, na mesma cor do
laminado escolhido. Dotada de uma tampa basculante
para cada usuário com abertura ascendente para fácil
manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas,

confeccionada em MDF com 25mm de espessura
pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou
similar com acabamento goffrato ou similar, resistente
a riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme
de aspecto final fosco na cor a definir, borda frontal
semi-chanfrada com o mesmo acabamento das faces,
medindo 87x297mm, sistema de abertura composto
de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na
tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14
medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para
tampa basculante fixada ao tampo central através de
parafusos especiais para madeira. Duas calha de
fiação dupla estrutural em aço chapa #16 com dois
leitos de fiação de aço chapa #18 medindo, com
quatro pontos para instalação de tomadas de energia
(conforme novo padrão brasileiro de plugues e
tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas
tipo RJ. Calha fixada ao tampo através de buchas
metálicas M6, parafusos Allen M6x12 e arruela de
pressão e a dois suportes instalados na estrutura
metálica chapa de aço #14. Base lateral estruturais
tubular em aço 50x50 #14, com sapata reguladora de
nível. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas
a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de
eletrostático epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de

Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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Painéis divisores suspensos frontais para plataformas
de trabalho lineares. Dimensões: 1200 x 200 mm
(lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Painel divisor em MDF/MDP com 18mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em
PVC de 2mm de espessura, na mesma cor do
laminado escolhido. Fixação e instalação do painel
divisor feito através de duas hastes de aço para painel

divisor medindo 9,53Øx140mm rosca M6 em uma das
extremidades fixadas através de porca M6 instaladas
sob o tampo central. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de
madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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Painéis divisores suspensos laterais para plataformas
de trabalho lineares. Dimensões: 600 x 350 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Painel divisor curvo em MDF/MDP com 18mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em
PVC de 2mm de espessura, na mesma cor do
laminado escolhido. Fixação e instalação do painel
divisor feito através de hastes de aço. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC /
CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do
fabricante. Catálogo técnico de cada produto cotado,
nos quais necessariamente constarão imagens e
desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como
os seguintes fatores: conformidade com as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Gabinete diretor. Dimensões 1950 x 1800 x 740cm.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Gabinete trabalho composto por mesa principal
medindo 1800x900x740 mm, tampo constituído em
MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, borda frontal e posterior com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perímetro. Painel frontal fixado à estrutura
lateral da mesa através de parafusos de aço e buchas
metálicas. Estruturada através de 01 montante
medindo 900x715mm em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-

melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
reguladores de nível. Armário de Apoio lateral com
02 portas de correr com prateleira interna e 04 gavetas
laterais
medindo 1800x450x715mm.
Tampo:
constituído em MDP (madeirado) de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e
portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Portas de correr com fechadura com
travamento superior Puxadores embutidos cromados.
Internamente com 01 prateleira regulável, constituído
em MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Com quatro gavetas, confeccionadas em chapa de aço
#24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e
soldada através de eletro-fusão, com deslizamento
suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e
eixos em aço. Frente das gavetas em madeira
MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Puxadores embutidos na parte
superior das gavetas. Acabamento das bordas em fita
de PVC colada a quente pelo sistema holt-melt.
Fechadura com fechamento simultâneo das gavetas,
com 02 chaves dobráveis. Base: Rodapé em tubo de
aço seção retangular de 30x30mm com espessura de
1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão,
pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em
estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso M8,
rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Comprovação de madeira utilizada (FSC /
CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA – para Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do
fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
Mesa de reunião redonda. Dimensões: 1000 x 740
mm (lxpxlxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico
central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas
extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato
“U” medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do
tubo central, com ventosas para fixação do tampo, pé
dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16
medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo
central. Todas as peças de aço deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por

imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião redonda. Dimensões: 1200 x 740
mm (lxpxlxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Estrutura de sustentação da mesa com tubo metálico
central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas
extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato
“U” medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do
tubo central, com ventosas para fixação do tampo, pé
dotado de 4 patas pé estampado em chapa de aço #16
medindo 380x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8, soldadas a partir do tubo
central. Todas as peças de aço deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT

NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular. Dimensões: 1600 x 900 x
740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Um painel
frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de
espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma
calha central para passagem dos cabos. Dois pés
laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna.
Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16
medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverá haver uma tampa externa sacável em aço
chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de
fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas
colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão

proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em
fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt.
Todas as peças de aço deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura
será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança
do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de

fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular. Dimensões: 2000 x 1200
x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Um painel
frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de
espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma
calha central para passagem dos cabos. Dois pés
laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna.
Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16
medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverá haver uma tampa externa sacável em aço
chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de
fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas
colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em

fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt.
Todas as peças de aço deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura
será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança
do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados

de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular dimensões: 2700 x 1200 x
740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Um painel
frontal em MDP com 18mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm de
espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Uma
calha central para passagem dos cabos. Dois pés
laterais em aço, cada pé composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna.
Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16
medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverá haver uma tampa externa sacável em aço
chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de
fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas
colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em
fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt.
Todas as peças de aço deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura
será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante

deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança
do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia

emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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150

UND

Mesa de reunião retangular, dimensões: 3300 x 1200
x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo bipartido constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Um
painel frontal em MDP com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico
baixa pressão com bordas em PVC extrudado de 1mm
de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés
laterais e um central em aço, cada pé composto de:
Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna.
Uma pata inferior estampada em chapa de aço #16
medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverá haver uma tampa externa sacável em aço
chapa #20 medindo 635x118x20mm com sistema de
fixação com suporte de cremalheiras e fixação nas
colunas verticais e tampa interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm. Acabamento das bordas em
fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt.
Todas as peças de aço deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura
será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança
do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em

seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período

mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.200

UND

Gaveteiro fixo com 2 gavetas. Dimensões: 300 x 470
x 250 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente
pelo
sistema
holt-melt.
Gavetas
confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de
eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças
em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das
gavetas em madeira MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo
Zamak niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente 130 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves
dobráveis. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais

em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.

29

2.500

UND

Gaveteiro volante com 3 gavetas. Dimensões: 300 x
470 x 580 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18
mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em
chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo),

dobrada e soldada através de eletro-fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas
em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente
130 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves
dobráveis. Com 04 rodízios. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo
técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as

especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.

30

2.500

UND

Gaveteiro volante com 4 gavetas. Dimensões: 400 x
470 x 580 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18
mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em
chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo),
dobrada e soldada através de eletro-fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas
em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente
130 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves
dobráveis. Com 04 rodízios. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo
técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo
Ministério do Trabalho e devidamente registrado em
seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma

Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.500

UND

Gaveteiro lateral com 4 gavetas. Dimensões: 400 x
600 x 740 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura,

colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18
mm de espessura, revestida em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Gavetas confeccionadas em
chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo),
dobrada e soldada através de eletro-fusão, com
deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas
em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente
130 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves
dobráveis. Rodapé em chapa de aço seção retangular
de 30x30mm, fosfatizado através de 09 banhos de
imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático
curado em estufa com sapatas reguladoras de nível
parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas

ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.100

UND

Armário baixo complemento/apoio. Dimensõe 600 x
600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas:
constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°.
Fechadura com travamento superior Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava
com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Internamente com 01 prateleira regulável, constituído
em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de
60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado

através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi
pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período

mínimo de garantia seja de 05 anos.

33
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UND

Armário baixo. Dimensões: 800 x 470 x 740 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas:
constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°.
Fechadura com travamento superior Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava
com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Internamente com 01 prateleira regulável, constituído
em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de
60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi
pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada

(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1.600

UND

Armário médio. Dimensões: 800 x 470 x 1050 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas:
constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC

de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°.
Fechadura com travamento superior Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava
com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Internamente com 02 prateleira regulável, constituído
em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de
60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi
pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando

que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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UND

Armário alto. Dimensões: 800 x 470 x 1640 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas:
constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°.
Fechadura com travamento superior Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava
com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Internamente com 03 prateleira regulável, constituído
em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de
60x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi
pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,

habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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UND

Armário alto porta baixa. Dimensões: 800 x 470 x
1640 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de

espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro, com raio mínimo de
2mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo:
constituído em MDF/MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt, a união dos componentes do corpo dos
armários é feita por tambores e parafusos do tipo
minifix com tampas de acabamento na cor do
melaminico. Portas baixas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura com travamento superior,
com chave escamotiável. Puxadores do tipo Zamak
niquelado redondo com forma côncava com
aproximadamente 130 mm de comprimento. Parte
inferior com uma prateleira interna e parte superior
com duas prateleiras reguláveis através de pinos de
aço, constituído em MDF/MDP de 18mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço
seção retangular de 60x30mm, com espessura mínima
de 1,2mm, fosfatizado através de 09 banhos de
imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático
curado em estufa com sapatas reguladoras de nível
parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos..

37
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UND

Armário extra alto. Dimensões: 800 x 470 x 2100 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Corpo e portas:
constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema

holt-melt. Portas altas de giro com abertura de 110°.
Fechadura com travamento superior. Puxadores do
tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava
com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Internamente com 04 prateleira regulável e 01 fixa,
constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Base: Rodapé em tubo de aço seção
retangular de 60x30mm com espessura de 1,5mm,
fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa
com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca
métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR

5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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UND

Arquivo com 4 gavetas para pastas suspensas.
Dimensões: 450 x 470 x 1350 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo:
constituído em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. 04 gavetas com corrediças telescópicas,
para armazenar pasta suspenas. Base: Rodapé em
chapa de aço seção retangular de 60x30mm,
fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa
com sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca

métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13961/2010; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará

desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Acessório para pasta suspensa.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Acessório duplo para pasta suspensa, para armário
medindo 76cm, de saque frontal com abertura total,
com divisão central para duas fileiras, permitindo
acesso ao fundo, confeccionado em aço fosfatizado
através de 09 banhos de imersão, pintado em tinta
epóxi na cor preta. Corrediças telescópicas fabricadas
em chapa de aço com acabamento em zinco
eletrolítico com deslizamento leve e suave através de
rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de
arquivamento de até 40kg. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo de
ensaio (Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO) de resistência à corrosão da pintura em
câmara de névoa salina NBR 8094/193, emitido por
laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO para
este ensaio, com no mínimo 950 horas de exposição.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
Cesto coletor de lixo.
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(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Composto por 04 laterais em madeira MDP
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de
PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Medidas
300x280x330mm. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do
lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte
de sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação dos mesmos,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
SUPORTE PARA CPU MÓVEL.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Suporte para cpu em polipropileno regulável, com
rodízios, Confeccionado em polipropileno com
regulagem de largura permitindo ajuste para gabinetes
de 15,5 a 23cm, com capacidade para até 18kg.

Estrutura com 04 (quatro) rodízios duplos med.
308x150x230mm. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do
lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte
de sua linha de fabricação. Esta condição será de
extrema relevância para a avaliação dos mesmos,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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MESA DE CANTO EXECUTIVA. DIMENSÕES
600 X 600 X 330CM.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo
confeccionado em MDF com 25mm de espessura,
pintado na face superior e inferior em tinta PULBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou
similar, resistente a riscos e produtos de limpezas,
com textura uniforme de aspecto final fosco na cor
preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus
com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço
com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal,
fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo
com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e
dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano
integral. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos

Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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MESA DE CENTRO EXECUTIVA. DIMENSÕES
1200 X 600 X 330CM.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Mesa de canto med. 600X600X330mm, Tampo
confeccionado em MDF com 25mm de espessura,
pintado na face superior e inferior em tinta PULBR/30 ou similar com acabamento GOFFRATO ou
similar, resistente a riscos e produtos de limpezas,
com textura uniforme de aspecto final fosco na cor
preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180 graus
com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço
com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal,
fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo
com parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e
dotadas de sapatas estabilizadoras em poliuretano
integral. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial;
Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante
do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.

Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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BALCÃO RETO. DIMENSÕES: 1350 X 600/700 X
1100 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas com 02
passa cabos diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. Painel frontal até o piso em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel
frontal até o pisofixado às estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço
e buchas metálicas. Uma calha para passagem de
fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa
de aço #16 de espessura, com quatro pontos para

instalação de tomadas de energia (conforme novo
padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro
pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor
de cabos. Tampo balcão medindo 1400x300mm
constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm.
Bordas transversais com acabamento em fita de PVC
de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro. Dois pés laterais em
MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, borda frontal e posterior com acabamento em
fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm, com 02 reguladores de altura.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho,
habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente
registrado em seu respectivo conselho de classe, e por
profissional/entidade
com
especialidade
em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13966/2008; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu

processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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BALCÃO EM “L”. DIMENSÕES: 1350 X 1350 X
1100 MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Tampo curvo constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dotadas
com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal
até o piso acompanhando a curvatura do tampo, em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de

PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Painel
frontal até o pisofixado às estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço
e buchas metálicas. Uma calha para passagem de
fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa
de aço #16 de espessura, com quatro pontos para
instalação de tomadas de energia (conforme novo
padrão brasileiro de plugues e tomadas) e quatro
pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor
de
cabos.
Tampo
balcão
medindo
1400X1400x300mm constituído em MDP de 25 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Dois pés
laterais em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado
em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu
perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com 02
reguladores de altura. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do
Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO),
atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido
pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
inmetro, comprovando que o mobiliário atende o
disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do

fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos
Recursos Ambientais em nome do fabricante.
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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UND

CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM
600MM DE LARGURA com fixação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de
espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro
de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação
de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial

Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM
900MM DE LARGURA com fixação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de
espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro
de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação
de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR

14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM
1200MM DE LARGURA com fixação sob o tampo,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de
espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro
de plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação
de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou
outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o
atendimento e conformidade às normas ABNT NBR
14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094,
ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR
10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.
Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com

cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação dos mesmos, assim como os seguintes
fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente
acreditada e com firma reconhecida e registrada em
cartório, onde o período mínimo de garantia seja de
05 anos.
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640

UND

DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE
70 MM, ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA
BASCULANTE
ACIMA
DO
TAMPO.
DIMENSÕES: 600 X 70 X 1100 MM (LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas
reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto
impacto e dotado de cremalheiras nas extremidades
verticais em ambos os lados. Placas de fechamento
em ambas as faces de saque frontal em MDP com
15mm de espessura com revestimento em ambas as
faces em laminado melamínico BP texturizado e
acabamentos das bordas em PVC na mesma cor do
laminado, afixadas no quadro através de pinos de
nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos
os lados do painel, acima e abaixo da superfície de
trabalho, permitindo inspeção e manutenção dos
cabos. Calha superior (roda-tampo) em aço em ambas
as faces com tampas articuladas de abertura com
deslizamento ascendente com fixação da posição
aberta para fácil manuseio de tomadas e suporte
interno sacável com lugar para aplicação de no
mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ.
A estruturação do biombo deverá permitir a utilização
de rodapé em aço em ambas as faces com tampas de
saque frontal com altura de 100mm sem elementos

horizontais no piso para facilitar o acesso de
instrumentos para limpeza. Acabamento lateral
(vertical) e superior em alumínio extrudado de
formato curvo. Todas as peças de aço deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13964/2003; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os

seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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640

UND

DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE
70 MM, ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA
BASCULANTE
ACIMA
DO
TAMPO.
DIMENSÕES: 750 X 70 X 1100 MM (LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas
reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto
impacto e dotado de cremalheiras nas extremidades
verticais em ambos os lados. Placas de fechamento
em ambas as faces de saque frontal em MDP com
15mm de espessura com revestimento em ambas as
faces em laminado melamínico BP texturizado e
acabamentos das bordas em PVC na mesma cor do
laminado, afixadas no quadro através de pinos de
nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos
os lados do painel, acima e abaixo da superfície de
trabalho, permitindo inspeção e manutenção dos
cabos. Calha superior (roda-tampo) em aço em ambas
as faces com tampas articuladas de abertura com
deslizamento ascendente com fixação da posição
aberta para fácil manuseio de tomadas e suporte
interno sacável com lugar para aplicação de no
mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ.
A estruturação do biombo deverá permitir a utilização
de rodapé em aço em ambas as faces com tampas de
saque frontal com altura de 100mm sem elementos
horizontais no piso para facilitar o acesso de
instrumentos para limpeza. Acabamento lateral
(vertical) e superior em alumínio extrudado de
formato curvo. Todas as peças de aço deverá receber

tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade
em ergonomia, certificado pela Associação Brasileira
de Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto
ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o mobiliário atende o disposto na norma NBR
13964/2003; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade
no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
em nome do fabricante. Certificado de Conformidade
emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada
pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem seu
processo de preparação e pintura de superfícies
metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR
5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT
NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de
fabricação. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes
fatores:
conformidade
com
as
especificações, características técnicas e certificados
de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e

funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia
emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por
pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período
mínimo de garantia seja de 05 anos.
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320

CONECTOR PARA DIVISÓRIAS MODULADAS.
DIMENSÕES: 70 X 70 X 1100 MM (LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou
para Menos).
Coluna Conectora para junção de painéis, quando
dispostos em ângulo de 90º, seção quadrada 70x70mm
em aço com espessura mínima de 1,5mm, fosfatizada
através de 09 banhos de imersão, pintadas em epóxi
com sapatas reguladoras de nível, utilizada para unir os
painéis e estruturar a mesa. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Certificado
de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que
o fabricante tem seu processo de preparação e pintura
de superfícies metálicas certificado conforme a PE289.06, garantindo o atendimento e conformidade às
normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT
NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158,
UND ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT
NBR 11003. Catálogo técnico de cada produto cotado,
nos quais necessariamente constarão imagens e
desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua
linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada
e com firma reconhecida e registrada em cartório, onde
o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

VALOR TOTAL LOTE 04 (R$)

LOTE 05
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO
Cadeira monobloco com fixação direta no piso.
Concha única injetada, com cantos arredondados, em
polipropileno copolímero PP, na cor a definir. Fogo
retardante e resistência ao fogo atingindo a classificação
V0 de flamabilidade, e a raios UV (Ultravioleta),
assento com antiderrapante projetado na própria injeção
do plástico (é vedada adaptações), drenos e rebaixos
laterais para escoamento total da água; Fixação do
assento diretamente no piso por no mínimo 04 parafusos
com tampulhos e não visíveis após a instalação.
Numeração injetada em polipropileno copolímero com
espaço para duas letras e três números, permanecendo
visível mesmo com o espectador sentado;
- Dimensões mínimas:
Largura do assento: 420 mm;

1

30.000 UND Profundidade do assento: 450 mm;
Altura do encosto: 350 mm;
Espessura: 04 mm;
Assento Certificado para uso em Eventos Esportivos de
acordo com a Norma ABNT 15.925:2.011 e Portarias Nº
590 e Nº 622 do Inmetro.
A licitante vencedora deverá apresentar uma
AMOSTRA do produto ofertado para a verificação de
conformidade com a especificação.
A licitante deverá apresentar o Certificado de
Conformidade do Produto em nome do FABRICANTE
e emitido pelo organismo certificador homologado pelo
Inmetro, comprovando a sua certificação. Conforme

MARCA

VALOR
UNIT. (R$)

TOTAL
(R$)

portarias 590 e 622.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A licitante deverá apresentar para a execução do serviço
de instalação, um responsável técnico registrado pelo
CREA. O responsável técnico poderá pertencer ao
quadro funcional da empresa ou através de contrato de
trabalho entre o profissional e a empresa licitante.

Cadeira fabricada em polipropileno copolímero por
moldagem a sopro com proteção anti-uv, assento e
encosto em paredes duplas hermeticamente fechada de
04 mm, design em linhas retas e acabamento fosco na
cor a definir.
Assento com rebatimento por eixo único central
através de contra-peso em aço tratado e zincado a fogo.
Estrutura de fixação individual no piso ou espelho, em
chapa de aço zincado a fogo de espessura mínima de
04 mm.
A fixação será química no piso com 03 pontos,
utilização de prisioneiros, porcas e arruelas zincados a
fogo.

2

2.000 UND

Estofamento produzido em poliuretano com densidade
mínima de 30 para o encosto e 40 para o assento,
revestido com coro ecológico.
Braço não compartilhado, monobloco produzido em
aço galvanizado com apoio de braço e integral skin.
Numeração injetada em polipropileno com espaço
para duas letras e três números tamanho mínimo das
letras 12 mm, fixada na parte inferior do assento
através de dois arrebites em aço inox, visível com o
assento rebatível.
Dimensões:







Largura do assento: 420 mm
Profundidade do assento: 400 mm
Largura do encosto: 420 mm
Altura do encosto: 370 mm
Profundidade aberta: 515 mm



Profundidade fechada: 280 mm



Altura total da cadeira 780 mm, considerando
o assento fixado em altura 450 mm.
Cadeira fabricada em polipropileno copolímero por
moldagem a sopro conforme norma da ABNT NBR
15.925:2.011.
Assento e encosto em paredes duplas hermeticamente
fechadas de 04 mm, design em linhas retas e
acabamento fosco na cor a definir.
Assento com rebatimento por eixo único central
através de contra-peso em aço tratado e zincado a
fogo conforme norma da ABNT 15925.
Estrutura de fixação individual no piso em estrutura
de aço carbono zincado á fogo.
Braço não compartilhado, monobloco produzido em
aço galvanizado com apoio de braço e integral skin.
Plaqueta de identificação são obtidos pelo processo de
injeção, na fixação são utilizados rebites.

UND
3

3.000

Estofamento produzido em poliuretano com densidade
mínima de 30 para o encosto e 40 para o assento,
revestido com coro ecológico.
Assento Certificado para uso em Eventos Esportivos
de acordo com a Norma ABNT 15.925:2.011.
Obediência integral à portaria Nº 590 e Nº 622 do
Inmetro, que trata sobre o conforto e segurança do
espectador, bem como a prevenção de acidentes, e
ensaios que atestam a qualidade e durabilidade do
produto.
Dimensões:

•

Largura do assento: 430 mm; Profundidade do
assento: 450 mm
•
Largura do encosto: 430 mm; Altura do
encosto: 500 mm
•
Profundidade aberta: 570 mm; Profundidade
fechada: 300 mm
•
Altura total da cadeira 910 mm, considerando
o assento fixado em altura 450 mm.
•
Entre-eixo Mínimo: 570mm.

Placa única de formato quadrado injetada em
polipropileno, na cor a escolher.
Resistência atingindo a classificação V0 atendendo a
norma UL94 de f l a m a b i l i d a d e , e a r a i o s U V
(Ultravioletas);
Medindo 250 mm X 250 mm e espessura de 12 mm
contendo 10 engates macho/fêmea encaixável para
interligação, este número máximo de engates facilita a
montagem e desmontagem do piso.

4

Placa sobreposta a no mínimo 20 pinos de borracha
sintética por placa, com características de dureza e
absorção a impacto mínimas de 70 shore, com a
finalidade de amortecimento, estabilidade, impulso,
anti-ruido e anti-lesão; Pinos amortecedores fabricados
em borracha sintética EPDM, para utilização em
ambientes fechados ou abertos devido a sua resistência
a intempéries. Medidas do pino: encaixe de Ø16mm
40.000 UND com altura de 8,5mm, com aba de batente com Ø21mm
com 2,5mm de espessura.
Rampa única de acabamento lateral com canto reto
injetada em polipropileno copolímero, na cor a
escolher medindo no mínimo 250 mm X 50 mm
contendo engate macho/fêmea encaixável para
interligação;
Rampa única de acabamento lateral 90°, contendo raio
mínimo de 50 mm injetada em polipropileno
copolímero, na cor a escolher, contendo engates
macho/fêmea encaixável para interligação;
Faixa de demarcação com tinta especial na cor branca
com aplicação de promotor de aderência de acordo
com as modalidades esportivas (Demarcação Oficial
Multiuso) a definir, a pintura terá resistência para o não
desplacamento da tinta.
VALOR TOTAL LOTE 05 (R$)

VALOR TOTAL DOS LOTES (R$)

Preço total da Proposta (em algarismos): R$______________________________
Valor por extenso: ____________________________________________________
Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias, contados da data de apresentação da
mesma): _______ (_____________________) dias.
Nome ou Razão Social: ________________________________________________
CPF ou CNPJ: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Telefone / Fax: _______________________________________________________
Representante:
Nome: ___________________________________________________
Identificação: ______________________________________________
______________________, ____ de _______________ de 2019
Assinatura: ________________________________________________
Carimbo do licitante/ Assinatura do responsável

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
1 - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES,
MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE –
CIMAMS.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Aquisição de materiais permanentes que tem como objetivo atender as demandas dos
municípios consorciados ao CIMAMS, a serem entregues parceladamente e conforme
necessidade, durante o exercício de 2019/2020.
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DE REFERÊNCIA:
A descrição dos itens e dos respectivos valores constantes deste Anexo foi realizada pelo
CIMAMS, nos seguintes termos.
LOTE I

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

Conjunto Retangular Adulto

1

8.000

UND

O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme
norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto
formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser
composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, R$ 645,26
sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento
deve ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura,
420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com

R$
5.162.080,00

cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um
encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2
(duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura,
que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de
diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica
em contato com as pernas do usuário deve ser provido de
borda arredondada com raio a fim de não obstruir a
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser
de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo
de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem
ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir
cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura
metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A
estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede
dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber
banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura
e permitir sua montagem completa por encaixes de seus
componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente
ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir
tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com
pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato
retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio
de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para
fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e
estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento
na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões
aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e
485mm de profundidade, contendo um porta objetos
retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta
livro em formato retangular, injetado em termoplástico com
superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o

manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve
ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base
do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9
mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí
por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de
1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo
oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da
mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5
mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A
montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de
4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica
devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em
pó.
Apresentar junto com a proposta comercial:
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que o mobiliário esta em conformidade com a
ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar
trincas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o

produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Adulto com prancheta lateral

2

8.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com prancheta
lateral fixa acoplada a estrutura. Composto por estrutura
metálica, pés, assento, encosto, porta-livros e prancheta
plásticos. A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado
com contra-tampo também injetado em Polipropileno nas
dimensões 620 mm de comprimento por 318 mm de largura R$ 434,33
aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha A4
rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e
contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de
5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para plástico
abraçando entre eles a estrutura de suporte do conjunto. A
altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo
deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve

R$
3.474.640,00

possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano
horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico
ao usuário. O assento deve ser fabricado em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura, 400 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam
parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda
Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada
para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura
do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente.
O encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser
produzido em polipropileno copolímero virgem pelo
processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser
totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com
aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal
de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.
Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam
da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2
parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e encosto
com tubos de secção quadrada 20x20 mm e espessura de
parede de 1,2mm dobrados. Duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de secção
quadrada 20x20 mm espessura de parede 1,2mm, além de
duas travessas horizontais em tubo de 22mm de diâmetro e
1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe para o
suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em
um tubo 19 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura de
parede reforçado internamente por um tubo 16mm de

diâmetro e 1,2mm de espessura de parede. As colunas devem
ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm, espessura
de parede de 1,2 mm, fixadas na base de ligação do assento e
encosto através de 4 (quatro) parafusos com porcas
embutidas. Uma travessa em tubo de secção quadrada
medindo 20x20 mm, com espessura de parede de 1,2 mm,
deve ser fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo
4 (quatro) para cada lado, que ligarão uma coluna à outra. A
base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4 mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460 mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG,
tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com
tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma
maior vida útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura máxima de 75 micras.
Atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar
trincas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Adulto com prancheta frontal
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9.000 UND

O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com prancheta
frontal regulável acoplada a estrutura. Composto por
estrutura metálica, pés, assento, encosto, porta-livros e tampo R$ 457,27
e contra tampo da prancheta plásticos. O tampo da prancheta
deve ser injetado em ABS virgem com dimensões
aproximadas de 540 mm de largura por 350 mm de
comprimento. Deve possuir porta lápis integrado com

R$
4.115.430,00

dimensões de aproximadas de 280x25 mm. O tampo deve ser
encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado,
formando um bloco. Esse bloco deve ser fixado ao trilho
através de um sistema de encaixe com 4 buchas e tubos
deslizantes, permitindo a regulagem da distância entre a
prancheta e o encosto de 340 mm até 410 mm
aproximadamente (70 mm de curso). A altura da prancheta
ao chão deve ser de 700 mm aproximadamente. O assento
deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400 mm de
profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos
arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve
possuir também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do
assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser
produzido em polipropileno copolímero virgem pelo
processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser
totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com
aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal
de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.
Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam
da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2
parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e encosto
com tubos de secção quadrada 20x20 mm e espessura de
parede de 1,2mm dobrados Duas barras horizontais de
sustentação do assento em tubo de secção quadrada 25x25

mm, sendo que as mesmas devem subir até o tampo
formando um conjunto de sustentação do tampo, que
interliga com o assento. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de 1,2
mm, fixadas na base de ligação do assento e encosto através
de 4 (quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma travessa
em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura de
parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas extremidades,
fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo 4
(quatro) para cada lado, que ligam uma coluna à outra. A
base da prancheta deve ser composta por 2 (dois) tubos de
secção quadrada, medindo 20x20 mm e com espessura de
parede de1,2 mm, uma mão francesa na parte frontal da
estrutura medindo 20x130 mm com espessura de 2,0 mm e
dois guias da prancheta feitos em tubos de 28,6 mm de
diâmetro e com parede de 2,25 mm por onde os tubos
deslizantes de 19,05 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura
de parede deslizam para permitir a regulagem da distância da
prancheta. O suporte para mochila deve ser fabricado em aço
de baixo teor de carbono, confeccionado com barra chata de
12,7x2,7 mm, formando um arco com raio de 35 mm
aproximadamente. Todas as peças da estrutura devem ser
unidas entre si por solda MIG, passar por um conjunto de
banhos químicos e serem pintadas com tinta epóxi (pó) o que
garante proteção antioxidante e maior vida útil da estrutura.
A base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4 mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460 mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO

atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.

MESA PROFESSOR COM TAMPO INJETADO ADULTA
e CADEIRA PLÁSTICA

4

5.857 UND

Mesa com tampo modular, deve ser fabricada em ABS
injetadode alto impacto que se fixa à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada
lado) e 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Possui um tapume
de 650x250mm em MDP de 15mm de espessura revestido
com laminado melamínico branco fixado na parte frontal da
mesa por 4 parafusos soberbos. Após montada a mesa mede
610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura é formada
por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção
20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2
cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do
mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados
os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo Ø 2” com
2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica
também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas
sem o uso de parafusos. As pernas são fabricadas em tubo de
aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede. Na extremidade
inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de R$ 892,60
altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.
Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira
deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto,
ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de
largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de
parede com cantos arredondados, montados à estrutura por
meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da
cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm
de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes
para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte
frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve
ser provido de borda arredondada com raio a fim de não
obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o
chão é de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum
tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com

R$
5.227.958,20

acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de
largura por 195 mm de altura, com espessura de parede
média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e
une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades
posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve
ser travada por dois pinos retráteis injetados em
polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto,
dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura
deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø
19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e
soldados. O conjunto estrutural deve recebe banhos químicos
e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da
cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão
FDE.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de

uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Conjunto mesa e cadeira girátoria.

5

4.629 UND

Mesa com tampo injetado em termoplástico à base de ABS
Natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com
formato retangular que se fixa à estrutura por meio de
encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada
lado) e 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Possui um Painel
Frontal de 650x250mm laminado melamínico de Baixa
Pressão na espessura de 15 mm,branco e fixado na parte
frontal da mesa por 4 parafusos soberbos. Após montada a
mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A estrutura
é formada por um quadro fabricado em tubo de aço R$ 946,62
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na
parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020
onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em
tubo Ø 2” com 2,25mm de parede e recebe internamente uma
bucha plástica também cônica e expansível que realiza a
fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas são
fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de
parede. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma
sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa,
fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que

R$
4.381.903,98

compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura
em tinta Epoxi. A Cadeira Giratória deve ser constituída de
assento e encosto; plataforma, coluna e base com rodízio. A
estrutura de sustentação do assento e encosto deve ser
fabricada em tubos de aço 1010 / 1020 com Ø 22.20 mm e
1.50mm de espessura de parede, fosfatada e pintada com
tinta epóxi pó. Os tubos devem ser curvados e furados para
acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o
mecanismo onde serão fixados por 4 parafusos ¼”x1.1/2”
mm sextavados flangeados. O conjunto deve ser então
acoplando ao pistão a gás e esse acoplado à base de cinco
pernas com sapatas.O assento deve ser produzido em
polipropileno
copolímero
injetado
e
moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com
dimensões aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de
profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos
arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro)
porcas aparafusadas (bucha americana ¼”x13mm); e 4
(quatro) parafusos sextavados flangeados ¼”x1.1/2”. Sobre o
assento deve existir um estofamento com alma plástica
fixado ao mesmo por meio de parafusos para plástico. A
altura do assento ao piso deve ser regulável de 410 à 520 mm
aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em
polipropileno
copolímero
injetado
e
moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com
dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de
altura, com espessura de parede de 5mm e cantos
arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de
dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado
por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno
copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de
rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para
ventilação. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço
1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintada com tinta
epóxi pó. Dotada de alavanca plástica para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento. A base
penta pé deve ser fabricada em chapa 1010/1020 de
espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó,
coberta com carenagem injetada em polipropileno com
acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento à

gás com curso de 110 mm e comprimento mínimo de 295
mm e máximo de 405 mm aproximadamente, coberta com
carenagem injetada em polipropileno com acabamento
texturizado.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pelaNBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de

uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de mesa e 06
cadeiras tamanho adulto.

6
2.500 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 1860x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
R$
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em R$ 1.781,53
4.453.825,00
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos

para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados
à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual

ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de mesa e 08
cadeiras tamanho adulto.

7
2.500 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
R$
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes R$ 2.230,67
5.576.675,00
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 2480x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3

travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados
à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.

Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.

Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de mesa e 10
cadeiras tamanho adulto.
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2.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 2480x820mm e tem 760mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
R$
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento R$ 2.505,75
5.011.500,00
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e

soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados
à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina

plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Mesa para cadeirante

9

2.500 UND

A mesa para cadeirante deve ser constituída de estrutura
metálica formada à partir de tubos de secção oblonga e
circular e tampo fabricado em aglomerado com revestimento
melamínico com fitas de borda e porta-livros plástico. O
tampo deve ter dimensões aproximadas de 900x600 mm
fabricado em chapa de aglomerado de 18mm de espessura
com revestimento melamínico branco cristal em ambas as
faces, com fita de borda de 3 mm de espessura com cantos
arredondados com 6 porcas-garra alojadas diretamente no
tampo. a altura do tampo até o chão deve ser de
aproximadamente 820mm. Estrutura metálica da mesa deve
ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base
do tampo um “u” de secção circular ø 31,75 mm com
espessura de parede de 1,5 mm com 6 furos passantes de ø R$ 723,88
7,0 mm, por esses furos devem ser inseridos parafusos
cabeça panela fenda philips m6x45 mm que se fixarão nas
porcas-garra do tampo. a esse “u” devem ser soldadas duas
camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de
parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo
29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. as pernas da
mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58mm
espessura 1,9mm soldados aos pés da mesa fabricados em
tubo de ø38,10mm e espessura de 1,5mm com ponteiras
plásticas de acabamento padrão fde/fnde fixadas por meio de
rebites tipo pop. a montagem das pernas da mesa ao conjunto
estrutural do tampo deve ocorrer por meio de 4 parafusos,
dois em cada perna. Todos os componentes da estrutura
metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial,

R$
1.809.700,00

tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura
epóxi em pó. O porta-livros deve ser injetado em
polipropileno na cor cinza, medindo aproximadamente
503x302 sendo fixado na travessa por meio de 4 rebites de
repuxe pop em alumínio com ø 4x10 mm.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pelaNBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia

e funcionalidade. A não
desclassificação do licitante.

apresentação

acarretará

Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01
Mesa Central.
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9.200 UND

MESA : escolar infantil com montagem simplificada e que
permite o seu emprego também como brinquedo infantil.
Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um
tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de
forma poliédrica e moldado no processo de injeção com
termoplástico denominado copolímero de polipropileno em
uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e
de secção transversal em “ U “, voltado para dentro, dois pés
traseiros também em “ U “, voltados para frente e
suavemente arqueados, travessas superiores e travessas
inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O
tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e
moldado pelo processo de injeção com material denominado
ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas
extremidades das bases maiores. Um sulco transversal,
posicionado junto á base menor do tampo, se destina a porta
R$
R$ 3.119,93
– objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa
28.703.356,00
triangular e moldado pelo processo de injeção com material
denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice
frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas
superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo
fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e
penetram em orifícios das travessas superiores.
CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e
estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento,
confeccionado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de
profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados,
montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades
reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura,
que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL
de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao
piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de

ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura
por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm,
cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes
de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada
por dois pinos retráteis injetados em polipropileno
copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a
presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em
tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção
circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06
mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada
20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço
industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e
tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi
(pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida
útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos
pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão
FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas
quando as mesmas são empilhadas para transporte.
MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica:
Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As
peças plásticas são confeccionadas em polipropileno
copolímero injetado com acabamento superficial liso sem
brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas
superiormente, apresentam formato sextavado para união de
06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias:
Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte
inferior a peça apresenta um ressalto de 40mm para encaixe
do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço
industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de
0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em
cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm.
Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores:
Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa
Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras
na Cor Branca.
Apresentar junto com a proposta comercial

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que o mobiliário esta em conformidade coma NM300.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,

qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto para educação infantil 4 lugares
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4.572 UND

A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de
alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura
por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa
(2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusoso. Após
montada a mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de
altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por
um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção
20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2
cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do
mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão
montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em
tubo Ø 2” com 2,25mm de parede e receber internamente
uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará
a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas
devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x
0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve
existir de uma sapata com regulagem de altura para
R$ 868,66
nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.Todas as
peças metálicas que compõe a mesa devem receber
tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira
deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto,
ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de
profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos
arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe
em todo o tubo da
base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com
aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto
atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda
phillips. Deve ser provido, na parte frontal que fica em
contato com as pernas do usuário, de borda arredondada com
raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do
assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O

R$
3.971.513,52

encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou
abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas
dimensões aproximadas devem ser de 374 mm de largura por
195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5
mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à
estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores
aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por
dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero,
na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites
ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos
de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura
de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas
da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento
padrão FDE. Todas as peças metálicas que compõe a cadeira
devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta
Epoxi.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de

acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Retangular Infantil
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6.000 UND

O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme
norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto
formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser
composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras,
sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento
deve ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura,
305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com R$ 613,18
cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um
encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2
(duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura,
que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de
diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica
em contato com as pernas do usuário deve ser provido de
borda arredondada com raio a fim de não obstruir a
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser
de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo

R$
3.679.080,00

de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno
copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem
ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir
cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura
metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A
estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede
dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber
banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 590 mm de altura
e permitir sua montagem completa por encaixes de seus
componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente
ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir
tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com
pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato
retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio
de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para
fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e
estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento
na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões
aproximadas do tampo devem ser de 620mm de largura e
485mm de profundidade, contendo um porta objetos
retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta
livro em formato retangular, injetado em termoplástico com
superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o
manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve
ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base
do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9
mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí
por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de
1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo
oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da
mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5

mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A
montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de
4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica
devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em
pó.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que o mobiliário esta em conformidade com a
ABNT 14006 de 2008.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,

conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de mesa e 06
cadeiras tamanho infantil.
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2.000 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 1860x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
R$
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior R$ 1.614,82 3.229.640,00
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser
composta por estruturas metálicas, pés, assento e encosto
plásticos.O assento deve ser fabricado em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm
de largura, 320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam
parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda

Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada
para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura
do assento até o chão deve ser de 460 mm
aproximadamente.O encosto deve ser inteiriço, sem
aberturas, em polipropileno copolímero injetado, moldado
anatomicamente com acabamento polido, com dimensões
aproximadas de 330 mm de largura por 165 mm de altura,
com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados.
Sendo unido à estrutura por meio de suas cavidades
posteriores que se encaixam à estrutura metálica, travada por
dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na
cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou
parafusos.A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e encosto
com tubos de secção quadrada 20x20 mm e espessura de
parede de 1,2mm dobrados. Duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de secção
quadrada 20x20 mm espessura de parede 1,2mm. As colunas
devem ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm,
espessura de parede de 1,2 mm, fixadas na base de ligação do
assento e encosto através de 4 (quatro) parafusos com porcas
embutidas. Uma travessa em tubo de secção quadrada 20x20
mm, com espessura de parede de 1,2 mm, dotada de flanges
em suas extremidades, fixada entre as colunas por 8 (oito)
parafusos, sendo 4 (quatro) para cada lado, que ligam uma
coluna à outra.A base dos pés deve ser em formato de arco,
todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo
processo de injeção de termoplástico. Os pés devem ser
fixados à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob
pressão, de maneira que resista a uma condição severa de
uso. Os pés devem ter uma espessura de parede mínima de 4
mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460 mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG,
tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com
tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma

maior vida útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia

e funcionalidade. A não
desclassificação do licitante.

apresentação

acarretará

Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de mesa e 08
cadeiras tamanho infantil.
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1.500 UND

A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser
composta por estruturas metálicas, pés, assento e encosto
R$
plásticos. O assento deve ser fabricado em polipropileno R$ 1.893,23 2.839.845,00
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm
de largura, 320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam
parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda
Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada
para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura
do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente.
O encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm
de largura por 165 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser

fabricada em tubos de aço 1010/1020. Sendo a base de
ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada
20x20 mm e espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do assento
também em tubo de secção quadrada 20x20 mm espessura de
parede 1,2mm. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de 1,2
mm, fixadas na base de ligação do assento e encosto através
de 4 (quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma travessa
em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura de
parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas extremidades,
fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo 4
(quatro) para cada lado, que ligam uma coluna à outra. A
base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4 mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460 mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG,
tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com
tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma
maior vida útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os

produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de mesa e 10
cadeiras tamanho infantil.
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A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
R$
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes R$ 2.230,67 2.230.670,00
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 2480x820mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço

1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser
composta por estruturas metálicas, pés, assento e encosto
plásticos. O assento deve ser fabricado em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm
de largura, 320 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam
parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda
Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada
para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura
do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente.
O encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 330 mm
de largura por 165 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser
fabricada em tubos de aço 1010/1020. Sendo a base de
ligação do assento e encosto com tubos de secção quadrada
20x20 mm e espessura de parede de 1,2mm dobrados. Duas
travessas horizontais de ligação e sustentação do assento
também em tubo de secção quadrada 20x20 mm espessura de
parede 1,2mm. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de 1,2
mm, fixadas na base de ligação do assento e encosto através
de 4 (quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma travessa
em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura de
parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas extremidades,
fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo 4

(quatro) para cada lado, que ligam uma coluna à outra. A
base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4 mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460 mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as
peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG,
tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com
tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma
maior vida útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial

Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .

Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil
O conjunto abaixo descrito deve ser certificado conforme
norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.
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Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira
deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto,
ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura,
345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com R$ 629,89
cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um
encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2
(duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura,
que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de
diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica
em contato com as pernas do usuário deve ser provido de
borda arredondada com raio a fim de não obstruir a
circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser
de 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo
de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno

R$
3.779.340,00

copolímero injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem
ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir
cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de
encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura
metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis
injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do
encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A
estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção
redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede
dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber
banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das
pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de
acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura
e permitir sua montagem completa por encaixes de seus
componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente
ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir
tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com
pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2
(dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6
(seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra
tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snapfit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo
deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além
de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As
dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na
base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente,
contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso
integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de
superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área
somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente
0,29 m2. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato
retangular, injetado em termoplástico com superfície
texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio
dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser
confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do
tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9
mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí

por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de
1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo
oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da
mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5
mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão
FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A
montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de
4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica
devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por
conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em
pó.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que o mobiliário esta em conformidade com a
ABNT 14006 de 2008.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR

8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil com prancheta frontal
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O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com prancheta
frontal regulável acoplada a estrutura. Composto por
estrutura metálica, pés, assento, encosto, porta-livros e tampo
e contra tampo da prancheta plásticos. O tampo da prancheta
deve ser injetado em ABS virgem com dimensões
aproximadas de 540 mm de largura por 350 mm de R$ 423,19
comprimento. Deve possuir porta lápis integrado com
dimensões de aproximadas de 280x25 mm. O tampo deve ser
encaixado ao contra tampo, feito em ABS reciclado,
formando um bloco. Esse bloco deve ser fixado ao trilho
através de um sistema de encaixe com 4 buchas e tubos
deslizantes, permitindo a regulagem da distância entre a

R$
2.539.140,00

prancheta e o encosto de 340 mm até 410 mm
aproximadamente (70 mm de curso). A altura da prancheta
ao chão deve ser de 580 mm aproximadamente. O assento
deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado,
moldado anatomicamente com acabamento polido, com
dimensões aproximadas de 400 mm de largura, 400 mm de
profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos
arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Deve
possuir também a borda frontal arredondada para não
obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do
assento até o chão deve ser de 380 mm aproximadamente. O
encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser
produzido em polipropileno copolímero virgem pelo
processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser
totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com
aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal
de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.
Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam
da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2
parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e encosto
com tubos de secção quadrada 20x20 mm e espessura de
parede de 1,2mm dobrados Duas barras horizontais de
sustentação do assento em tubo de secção quadrada 25x25
mm, sendo que as mesmas devem subir até o tampo
formando um conjunto de sustentação do tampo, que
interliga com o assento. As colunas devem ser feitas de tubos
oblongos medindo 29x58 mm, espessura de parede de 1,2
mm, fixadas na base de ligação do assento e encosto através

de 4 (quatro) parafusos com porcas embutidas. Uma travessa
em tubo de secção quadrada 20x20 mm, com espessura de
parede de 1,2 mm, dotada de flanges em suas extremidades,
fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo 4
(quatro) para cada lado, que ligam uma coluna à outra. A
base da prancheta deve ser composta por 2 (dois) tubos de
secção quadrada, medindo 20x20 mm e com espessura de
parede de1,2 mm, uma mão francesa na parte frontal da
estrutura medindo 20x130 mm com espessura de 2,0 mm e
dois guias da prancheta feitos em tubos de 28,6 mm de
diâmetro e com parede de 2,25 mm por onde os tubos
deslizantes de 19,05 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura
de parede deslizam para permitir a regulagem da distância da
prancheta. O suporte para mochila deve ser fabricado em aço
de baixo teor de carbono, confeccionado com barra chata de
12,7x2,7 mm, formando um arco com raio de 35 mm
aproximadamente. Todas as peças da estrutura devem ser
unidas entre si por solda MIG, passar por um conjunto de
banhos químicos e serem pintadas com tinta epóxi (pó) o que
garante proteção antioxidante e maior vida útil da estrutura.
A base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,

qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto Juvenil com prancheta lateral
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O Conjunto se trata de uma cadeira escolar com prancheta
lateral fixa acoplada a estrutura. Composto por estrutura
metálica, pés, assento, encosto, porta-livros e prancheta
plásticos. A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado
com contra-tampo também injetado em Polipropileno nas
dimensões 620 mm de comprimento por 318 mm de largura
aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha A4
rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e
contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de
5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para plástico
abraçando entre eles a estrutura de suporte do conjunto. A
altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo
deve ser de aproximadamente 605 mm e a mesma deve
possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano
horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico
ao usuário. O assento deve ser fabricado em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com R$ 445,47
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura, 400 mm de profundidade, 5 mm de espessura de
parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de
4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam
parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda
Phillips. Deve possuir também a borda frontal arredondada
para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura
do assento até o chão deve ser de 380 mm aproximadamente.
O encosto deve ser inteiriço, sem aberturas, em polipropileno
copolímero injetado, moldado anatomicamente com
acabamento polido, com dimensões aproximadas de 400 mm
de largura por 200 mm de altura, com espessura de parede de
4 mm e cantos arredondados. Sendo unido à estrutura por
meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. O porta-livros deve ser
produzido em polipropileno copolímero virgem pelo

R$
1.781.880,00

processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser
totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com
aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal
de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente
270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm.
Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam
da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2
parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço
1010/1020. Sendo a base de ligação do assento e encosto
com tubos de secção quadrada 20x20 mm e espessura de
parede de 1,2mm dobrados. Duas travessas horizontais de
ligação e sustentação do assento também em tubo de secção
quadrada 20x20 mm espessura de parede 1,2mm, além de
duas travessas horizontais em tubo de 22mm de diâmetro e
1,2mm de espessura de parede que servem de encaixe para o
suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em
um tubo 19 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura de
parede reforçado internamente por um tubo 16mm de
diâmetro e 1,2mm de espessura de parede. As colunas devem
ser feitas de tubos oblongos medindo 29x58 mm, espessura
de parede de 1,2 mm, fixadas na base de ligação do assento e
encosto através de 4 (quatro) parafusos com porcas
embutidas. Uma travessa em tubo de secção quadrada
medindo 20x20 mm, com espessura de parede de 1,2 mm,
deve ser fixada entre as colunas por 8 (oito) parafusos, sendo
4 (quatro) para cada lado, que ligarão uma coluna à outra. A
base dos pés deve ser em formato de arco, todo em
polipropileno copolímero virgem, fabricado pelo processo de
injeção de termoplástico. Os pés devem ser fixados à
estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés
devem ter uma espessura de parede mínima de 4mm com
nervuras em todo o comprimento do pé medindo
aproximadamente 460mm, os mesmos devem envolver as 2
(duas) colunas a no mínimo 80mm de altura, evitando assim
o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a
oxidação e também com a função de proteção da pintura,
função antiderrapante e amortecimento de impacto.
Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por
solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e

pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção
antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica
no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media
de no mínimo 80 J/M.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estirenoacrilonitrila).
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo

de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 06 lugares. Composto de mesa e 06
cadeiras tamanho juvenil.
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A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 1860x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
R$
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior R$ 1.670,50
1.670.500,00
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à

estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 385mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados
à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.

Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 08 lugares. Composto de mesa e 08
cadeiras tamanho juvenil.
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A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada
em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
R$
mede 2480x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura deve R$ 1.837,55 3.675.100,00
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas

as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 385mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados
à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com

duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
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Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Conjunto refeitório com 10 lugares. Composto de mesa e 10
cadeiras tamanho juvenil.
A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada

R$ 2.115,97

R$
3.173.955,00

em ABS injetadode alto impacto, formado por 4 módulos que
se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais
por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa
mede 2480x820mm e tem 640mm de altura. A estrutura deve
ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço
1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2”x0,9mm de parede e
encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior
de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura
para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas
as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira com assento e
encosto em resina plástica virgem ou em polipropileno
copolímero, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico, moldado anatomicamente com acabamento
polido. Assento unido a estrutura por meio de 4 (quatro)
cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos
para plástico fl de diâmetro 5x30 mm fenda phillips. Possui
também a borda frontal arredondada para não obstruir a
circulação sanguínea do usuário. Encosto unido à estrutura
por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam à
estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados
em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando
a presença de rebites ou parafusos. Assento com medidas
mínimas 400mm x 400mm e medidas máximas 405mm x
405mm, altura assento/chão 385mm aproximadamente sem
orifícios. Encosto com medidas mínimas 400mm x 200 mm,
sem orifícios estrutura do assento e encosto formada por dois
pares de tubo medindo 20mm x 20mm com espessura de
1,2mm que fazem a interligação da base do assento com os
pés. duas travessas horizontais de ligação e sustentação do
assento também em tubo de secção quadrada 20mm x20mm
espessura de parede 1,2mm, toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para a proteção e longevidade da estrutura e
soldados através do sistema MIG. A base dos pés em formato
de arco, todo em polipropileno copolímero virgem, fabricado
pelo processo de injeção de termoplástico os pés são fixados

à estrutura por 2 (dois) encaixes e montados sob pressão, de
maneira que resista a uma condição severa de use evitando
assim o contato dos tubos com a umidade do chão,
prevenindo contra ferrugem Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Cor da estrutura: branca.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o
produto atendem os padrões da Ergonomia, emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na
pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis,
conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo
de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de
uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por
flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina
plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente

constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a avaliação
do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade
com as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e
funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
VALOR TOTAL LOTE 01 (R$)

R$ 100.487.731,70

LOTE 02
ITEM QTD UND

1

1.000 UND

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

Estante
face
simples.
Dimensões
(LxAxP)
995x1995x320mm. Confeccionada em chapa de aço
contendo 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa 0,90
mm, em uma única peça, com recortes internos a lateral que
permite encaixe das bandejas. A lateral deve possuir face
interna plana e profundidade de 30mm com ângulo de 154º;
base e chapéu com altura de 80mm com espessura de
0,90mm confeccionada em uma única peça dobrada. 04
(quatro) prateleiras planas com profundidade de 300mm com
espessura de 0,90mm e dobras laterais para encaixe nos
recortes da lateral. Acabamento com tratamento químico
fosfatizante e antiferruginoso e pintura através de sistema
R$
eletrostático a pó, com camada mínima de 90 micras.Estante R$ 1.513,59
1.513.590,00
não possui reforços ou anteparos soldados.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura
resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual
ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura

não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de
acordo com a NBR 8095/2016, não podendo ocorrer, pontos
de corrosão vermelha ou destacamento da pintura na
superficie da amostra.

2

900

UND

Expositor
face
simples.
Dimensões
(LAP)
995x1995x320mm. Confeccionada em chapa de aço
contendo 02 (duas) laterais confeccionadas em chapa 0,90
mm, em uma única peça, com recortes internos a lateral da
estante que permite encaixe das prateleiras. A lateral deve
possuir face interna plana e profundidade de 30mm com
ângulo de 154º; base e chapéu com altura de 80mm com
espessura de 0,90mm confeccionada em uma única peça
dobrada. 04 (quatro) prateleiras inclinadas de 417mm de
profundidade com anteparo frontal dobrado e dobra na parte
posterior para apoio interno na lateral e recorte na parte
R$
frontal para encaixe nas regulagens da lateral, sem o uso de R$ 1.663,94
1.497.546,00
parafusos ou rebites. Acabamento das partes metálicas com
tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso e pintura
através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de
90 micras.Expositor não possui reforços ou anteparos
soldados.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura
resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada.

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual
ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura
não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, à
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de acordo
com a NBR 8095/2016, não podendo ocorrer, pontos de
corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superficie
da amostra.

3
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Bibliocanto totalmente confeccionado em polipropileno
reciclado. formado pelo processo de injeção termoplástica
em uma única peça. Bibliocanto vasado em forma de ¼ de
círculo de raio 80mm com parede de 3,00mm de espessura e
30mm de largura. Parede frontal com porta etiquetas de
parede com espessura de 1,00mm e dimensões de internas de
28mm de largura, altura de 120mm e 2,00mm de
profundidade. Área de contato com livro de 185mm de altura
e 182mm de largura. Encaixe que proporciona o alinhamento
vertical e a movimentação do bibliocanto ao longo da
prateleira sem a necessidade de retirada do mesmo, mantendo
o afastamento do corpo do bibliocanto em 13mm em relação
a borda da prateleira. Bibliocanto compatível para prateleira
com primeira dobra de 23mm com uma variação de 0,50mm
para mais ou para menos e segunda dobra de no máximo
15mm e com largura mínima da prateleira de 200mm. Vinco
de reforço com altura de 4mm em toda a extensão interna da
parede inferior e na parte superior, frontal e inferior do

R$ 48,10

R$ 96.200,00

encaixe.
Dimensões: Altura: 21,7cm
20,8cm

Largura: 3cm

Profundidade:

Caixa para periódicos com fundo aberto totalmente
confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono
composta de um corpo dobrado em forma de U com
espessura de 1,20mm com recorte em forma de oblongo na
parte inferior frontal com dimensões máximas de 60mm de
largura e 24mm de altura unida a um fundo retangular com
espessura de 1,20 que fecha toda a parte inferior formando a
caixa. A união das peças se dá por meio de solda a ponto.
Acabamento das partes metálicas com tratamento químico
fosfatizante e antiferruginoso e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de 90 micras.
Dimensões: Altura: 189
Profundidade: 195 mm.

mm

Largura:96

mm

Apresentar junto com a proposta comercial:

4

2.000 UND

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura
resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou R$ 88,51
soltando da superfície onde está aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual
ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura
não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,

R$
177.020,00

atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, á
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de acordo
com a NBR 8095/2016, não podendo ocorrer, pontos de
corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superficie
da amostra.
Carrinho para transporte de livros, totalmente confeccionada
em chapa de aço de baixo teor de carbono,com acabamento
pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras.
Contendo:
2 estruturas tubulares em aço nº 20x20 parede 1,20mm de
espessura, 2 níveis de bandejas inclinadas com divisória
central, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), cada uma
delas com 02 (dois) anteparos em chapa nº 18 (1,20mm),
unidos às bandejas e as estruturas através de solda.
01 (uma) base plana confeccionada em chapa nº 20
(0,90mm). Na parte inferior da mesma, fixados através de
solda, 02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa
nº 16 (1,50mm). Unidas a eles através de parafusos e porcas
04 (quatro) rodízios giratórios com roda de 3”.
5

500
Altura: 1,02 metros, Largura: 50 cm, Comprimento: 70cm.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura
resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual
ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura
não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual

R$ 1.825,39

R$
912.695,00

ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, á
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de acordo
com a NBR 8095/2016, não podendo ocorrer, pontos de
corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superficie
da amostra.

6

2.000 UND

Armário com 04 (quatro) portas confeccionado em chapa de
aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema
de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó,
com camada mínima de tinta de 90 micras. Contendo: 02
(duas) laterais, 01 (um) fundo e 02 (dois) tampos (superior e
inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm),
reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº
18 (1,20mm) fixado as laterais. O armário deverá conter 04
(quatro) compartimentos com portas também confeccionadas
em chapa de aço nº 24 (0,60mm), sendo que, cada porta
deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e 01 (uma)
fechadura para móveis com rotação de 90º com 02 (duas)
chaves cada, em torno da fechadura deverá haver escudo
R$
R$ 1.688,65
plástico com puxador (formado por uma única peça). Área de
3.377.300,00
entrada de cada porta de no mínimo 39,5 cm de altura x 28
cm de largura e área interna 41,5 cm de altura x 34,5 cm de
largura x 42,5 cm de profundidade. As portas deverão possuir
na parte frontal perfurações em forma de quadrados de
5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03
(três) bandejas internas para a separação dos
compartimentos, confeccionadas em chapa de aço nº 24
(0,60mm) de espessura. Montagem através de rebites. 01
(uma) base de elevação confeccionada em chapa de aço
galvanizada com espessura de 1,25mm contendo 02 (duas)
estruturas de elevação, uma direita e uma esquerda,
confeccionadas de tal forma que cada lateral contenha 02
(dois) pés e 01 (uma) travessa formada em uma única peça

dobrada. Dois perfis de sustentação e encaixe do armário, um
frontal e um traseiro, confeccionada em chapa dobrada
unidas a estrutura de elevação por meio de solda MIG. Cada
pé contém um rebite com rosca M8 que possibilitam a
instalação da sapata regulável do armário. Dimensões:
Altura: 1,91 metros, Largura: 35 cm, Profundidade: 45 cm.
Apresentar junto com a proposta comercial:
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura
resiste a riscos provocados por lápis, não destacando ou
soltando da superfície onde está aplicada.
LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual
ao grau 5a / Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da
superfície em que está aplicada.
LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura
não destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes
acidentais.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 0,5g/m².
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura
mínima de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta
mínima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO,
atestando que os produtos resistem a no mínimo 2400 hs, á
corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada, de acordo
com a NBR 8095/2016, não podendo ocorrer, pontos de
corrosão vermelha ou destacamento da pintura na superficie
da amostra.
VALOR TOTAL LOTE 02 (R$)

R$ 7.574.351,00

LOTE 03
ITEM

QTD UND

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

1

600

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve medir aproximadamente
460mm de largura por 560mm de altura, possuir estrutura em
Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de
contato com o usuário em duas opções: 1) Soft ou estofada:
formada por tecido estrutural de base 100% poliéster
sobreposto por uma espuma laminada de 20mm de espessura e
pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø
5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela 100% Poliéster
tencionada que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada
na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico com
Ø5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”.
A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos ¼”x1”.
A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com 6,35mm de
espessura e 75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A
lâmina deve fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos
flangeados ¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em madeira
R$
UND laminada com 12mm de espessura e espuma laminada com R$ 1.726,18 1.035.708,00
50mm de espessura. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A
altura do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de
420mm à 520mm. Os apoios de braço devem ser fabricados
em nylon texturizado e possuirem faixa de regulagem de altura
em relação ao assento variando de 170mm à 240mm, com alma
de aço e apoio em PU. O mecanismo deve ser feito em chapa
de aço 1010/1020 de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com
tinta epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento
da coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de
travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e
encosto. A tensão desse reclinamento deve ser ajustável por
meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a
pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse mecanismo
deve ser fixado ao assento por meio de parafusos ¼”x1¾”
utilizando-se buchas espaçadoras entre o mecanismo e o
assento. Base penta pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada
em chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura
estampada. Com carenagem central texturizada injetada em

polipropileno e com rodízios de PU. Diâmetro da base 680mm.
Apoio de cabeça dispositivo dedicado à proporcionar suporte
para a cabeça do usuário sentado ou reclinado sobre a cadeira.
Possui regulagem de angulação e altura do apoio. O mecanismo
consiste em uma (1) moldura frontal, onde o estofado ou tela,
de acordo com a opção de revestimento do encosto, é fixado
por meio de grampos, uma (1) estrutura traseira onde a moldura
é fixada, uma (1) haste que se fixa internamente por trilhos ao
conjunto moldura + estrutura e um (1) acoplamento que
permite a montagem dos itens acima no encosto da cadeira
Presidente. Moldura e estrutura são fabricadas pelo processo de
injeção de termoplástico em polipropileno com 30% de fibra de
vidro. A moldura recebe o estofado, fixados à mesma por
grampos. Ainda na moldura são fixados 5 grampos em formato
de estrela, fabricados em chapa de aço 1045 com 0,5mm de
espessura pelo processo de estampo e repuxe, fixados por 5
parafusos para plástico Ø4,0 x 8 mm. Esses grampos serão
alojados sob pressão à estrutura traseira em 5 alojamentos
específicos fazendo a fixação do conjunto. Ainda na moldura é
montado um trilho que servirá de guia para o movimento de
regulagem de altura através da haste. Esse trilho se fixa à
moldura por dois (2) encaixes superiores e por (2) parafusos
para plástico Ø 5,0 x 12mm. A haste, o acoplamento e demais
componentes do conjunto são fabricados pelo processo de
injeção de termoplástico em Poliamida (PA) aditivado com
30% de vibra de vidro. A haste monta-se ao conjunto citado
anteriormente pelo simples encaixe de suas ranhuras nos trilhos
guia, em sua base ela possui um orifício de forma quadrada por
onde passa um eixo, fabricado em aço SAE 1020 barra
quadrada 6,35mm, que une-se à dois (2) gatilhos, um de cada
lado, que serão responsáveis por permitir a regulagem
basculante do apoio de cabeça. Esses gatilhos ficam alojados
em duas cavidades do acoplamento, essas cavidades com
superfície ondulada fazem com que o movimento basculante
aconteça em estágios. As cavidades recebem duas tampas
plásticas para acabamento. O acoplamento recebe 2 buchas
americanas ¼” que ficam alojadas em suas cavidades. A fixação
do acoplamento ao encosto se dá através de parafusos
sextafados flangeados ¼” x 1”.
APRESENTAR

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

COMERCIAL:
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos
e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro
de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre,
com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que
o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de

conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Poltrona giratória espaldar alto monobloco com braço fixo
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1.600

Concha unificada desenvolvida para assento/encosto com
uma configuração geométrica, desenhada com concordâncias
de raios e curvas ergonômicas, que modelam de forma
agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários.
Conjunto deve ser constituído por uma (01) estrutura em
concha dupla de compensado multilaminado de madeira de
reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e
pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas de
maneira a se obter a configuração do produto. Unidas por
meio de dois (02) suportes fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm e
parafusos sextavados ¼” x ½”, ambos protegidos contra
corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Na localização
dos furos são inseridas porcas de fixação com garras,
fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a
base de eletrodeposição a zinco. Na estrutura da concha deve
R$
ser fixadas três (03) almofadas de espuma flexível à base de R$ 2.229,00
3.566.400,00
poliuretano (PU), ergonômicas e fabricadas através de
sistemas à base de Poliol/Isocianato, pelo processo de injeção
sob pressão. A almofada do assento deve possir densidade
controlada de 45 kg/m³, e a almofada do encosto deve
possuir densidade controlada de 30 kg/m³, podendo em
ambas ocorrer variações de +/ 2kg/m³. A terceira almofada
tem a função de apoio de cabeça e densidade
controlada de 30 kg/m³, podendo ocorrer variações de +/2kg/m³. Todo conjunto é tapeçado, onde inicialmente são
cortados em forma de blanck’s, unidos pelo processo de
costura e fixados nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Possui costura dupla
vertical no encosto e assento sem costura. A regulagem de
altura permite atender as medidas mínimas de 420 mm até a
altura máxima de 530 mm. Conjunto de apoio para braços na
condição fixa é utilizado para posicionamento dos braços em
uma única posição, ergonomicamente confortável.

Desenhado de forma a se obter o máximo de desempenho
anatômico para apoio dos braços. Sua estrutura deve ser
desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica de
aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica com
as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm,
fabricada pelo processo mecânico de calandragem, unidas
entre si por meio de soldagem MIG. Sobre o apoio metálico
deve ser fixado (por meio de porcas garras e parafusos) uma
estrutura desenvolvida em madeira de reflorestamento,
revestida com espuma e tapeçada, proporcionando maior
conforto ao usuário. A fixação do conjunto à estrutura da
concha deve ser feita através de dois suportes fixados na
parte superior da concha, fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados
por meio de parafusos Philips ¼ x
½”, e unidos ao apoia braços através de soldagem MIG. E
dois suportes compostos por uma chapa fabricada em aço
carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 3 mm e um
tubo redondo (Ø 14), unidos através de soldagem MIG e
fixados à concha por meio de parafusos sextavados ¼ x ¾”, a
união dos suportes ao apoia braços é feita por meio de pinos
que são fixados ao tubo. Nas extremidades inferiores do
apoia braços deve ter duas (02) ponteiras, desenvolvidas para
proteção e acabamento do conjunto, fabricadas em material
termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP),
pelo processo de injeção. O conjunto recebe uma proteção
contra corrosão, caracterizada pelo processo de preparação
de superfície metálica pela tecnologia nano cerâmica e
revestida por cromeação. O mecanismo deve possui uma
alavanca para acionamento da coluna a gás para regulagem
de altura do assento, além de travamento e liberação do
reclinamento simultâneo 1:1 de assento e encosto. A tensão
desse reclinamento é ajustável por meio de uma manopla,
localizada na parte da frente do mecanismo, que quando
girada aumenta ou diminui a pressão sobre a mola que regula
o movimento. A faixa de variação do reclinamento é de
13,5°. O Mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT
1010/20 na espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por
(04) quatro parafusos sextavados ¼” x 1.3/4” com cabeça
flangeadas e quatro calços plásticos. O Conjunto Mecanismo

deve receber uma proteção contra corrosão, caracterizada
pelo processo de preparação de superfície metálica pela
tecnologia nano cerâmica e revestida por Pintura
Eletrostática Epóxi Pó. Conjunto mecânico/pneumático
utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a
função de regulagem de altura do assento com referência ao
piso, através de uma alavanca de acionamento disposta sob o
assento. Também permite movimento circular da cadeira e
sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob
pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre
qualquer condição de altura. Constituído de um corpo
cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de
construção mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT
1008/1020 na medida externa de 50,00 mm e conformado em
uma de suas extremidades pelo processo de conificação para
perfeita fixação à Base. O Conjunto Câmara recebe proteção
contra corrosão através de um revestimento de pintura
eletrostática epóxi preto e no cartucho agás uma camada de
eletrodeposição de cromo (Cromeação). A base do Conjunto
é definido por uma configuração em forma de pentagonal
obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com
cinco (05) pás de apoio, fabricada pelo Processo de Injeção
de Alumínio sob Pressão e acabada pelo Processo de Pre
Afinamento e Polimento do Alumínio. Os Rodizios são
constituídos de duas (02) roldanas circulares na dimensão de
55,00 mm e fabricadas em material termoplástico
denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua
extremidades de rolamento sobre o Piso. O conjunto
assento/encosto são revestidos com diversos materiais sendo
(Facto Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo

técnico

em

conformidade

com

a

Norma

Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre,
com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Poltrona giratória espaldar médio monobloco com braço fixo
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Concha unificada desenvolvida para assento/encosto com
uma configuração geométrica, desenhada com concordâncias
de raios e curvas ergonômicas, que modelam de forma
agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários.
Conjunto deve ser constituído por uma (01) estrutura em
concha dupla ( Encosto e Contra Encosto ) de compensado
Multilaminado de madeira de reflorestamento, fabricado a
partir de lâminas de eucalipto e pinus, totalizando 18 mm de
R$
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a R$ 2.004,87 3.007.305,00
configuração do produto. Unidas por meio de dois (02)
suportes fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1006/1020 com espessura de 2,25 mm e parafusos
sextavados ¼” x ½”, ambos protegidos contra corrosão à
base de eletrodeposição a zinco. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Na estrutura da concha deve ser
fixadas duas (02) almofadas de espuma flexível à base de

poliuretano (PU), ergonômicas e fabricadas através de
sistemas bi componente a base de Poliol/Isocianato, pelo
processo de Injeção sob Pressão. A almofada do assento
possui densidade controlada de 45 kg/m³, e a almofada do
encosto possui densidade controlada de 30 kg/m³, podendo
em ambas ocorrer variações de +/ 2kg/m³. Todo conjunto
deve ser tapeçado, onde inicialmente são cortados em forma
de blanck’s, unidos pelo processo de costura e fixados nas
almofadas e na concha pelo processo de tapeçamento por
grampeamento. Possui costura dupla vertical no encosto e
assento sem costura. A regulagem de altura permite atender
as medidas mínimas de 420 mm até a altura máxima de 530
mm podendo apresentar pequenas variações de acordo com a
opção de base escolhida. Conjunto de apoio para braços na
condição fixa é utilizado para posicionamento dos braços em
uma única posição, ergonomicamente confortável.
Desenhado de forma a se obter o máximo de desempenho
anatômico para apoio dos braços. Sua estrutura é
desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica de
aço carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica com
as medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,9 mm,
confeccionada pelo processo mecânico de calandragem,
unidas entre si por meio de soldagem MIG. Sobre o apoio
metálico deve ser fixado (por meio de porcas garras e
parafusos) uma estrutura desenvolvida em madeira de
reflorestamento, revestida com espuma e tapeçada em couro
eco, definindo o apoio de braços e proporcionando maior
conforto ao usuário. A fixação do conjunto à estrutura da
concha deve ser feita através de dois suportes fixados na
parte superior da concha, fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4 mm, fixados
por meio de parafusos Philips ¼ x ½”, e unidos ao apoia
braços através de soldagem MIG. E dois suportes compostos
por uma chapa fabricada em aço carbono ABNT 1010/1020,
com espessura de 3 mm e um tubo redondo (Ø 14), unidos
através de soldagem MIG e fixados à concha por meio de
parafusos sextavados ¼ x ¾”, a união destes suportes ao
apoia braços é feita por meio de pinos que são fixados ao
tubo. Nas extremidades inferiores do apoia braços têm-se
duas (02) ponteiras, desenvolvidas para proteção e

acabamento do conjunto, fabricadas em material
termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP),
pelo processo de injeção. O conjunto deve recebe uma
proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica pela tecnologia nano
cerâmica e revestida cromeação. O mecanismo deve possuir
uma alavanca para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo 1:1 de assento e
encosto. A tensão desse reclinamento é ajustável por meio de
uma manopla, localizada na parte da frente do mecanismo,
que quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a
mola que regula o movimento. A faixa de variação do
reclinamento é de 13,5°. O Mecanismo deve ser fabricado
com chapas de aço ABNT 1010/20 na espessura de 2,5 mm
sendo fixado ao assento por (04) quatro parafusos sextavados
¼” x 1.3/4” com cabeça flangeadas e quatro calços plásticos.
O Conjunto Mecanismo recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica pela tecnologia nano cerâmica e revestida
por
Pintura
Eletrostática
Epóxi
Pó.
Conjunto
mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao
mecanismo e deve possuir a função de regulagem de altura
do assento com referência ao piso, através de uma alavanca
de acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento
de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola
de compressão que atua sobre qualquer condição de altura.
Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara,
fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de
Aço Carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00
mm e conformado em uma de suas extremidades pelo
processo de conificação para perfeita fixação á Base. O
Conjunto Câmara recebe proteção contra corrosão através de
um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e no
cartucho a gás uma camada de eletrodeposição de cromo
(Cromeação). A base do Conjunto é definido por uma
configuração em forma de pentagonal obtendo um diâmetro
na ordem de 680 mm e constituída com cinco (05) pás de
apoio, fabricada pelo Processo de Injeção de Alumínio sob

Pressão e acabada pelo Processo de Pre Afinamento e
Polimento do Alumínio. Os Rodizios são constituídos de
duas (02) roldanas circulares na dimensão de 55,00 mm e
fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidades de rolamento
sobre o Piso. O conjunto assento/encosto são revestidos com
diversos materiais
sendo (Facto Dunas e/ou Couro
Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com a NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com massa igual ou
superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
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2500 UND

Poltrona fixa interlocutor espaldar médio monobloco com
braço fixo
Concha unificada desenvolvida para assento/encosto com

R$ 1.670,50

R$
4.176.250,00

uma configuração geométrica, desenhada com concordâncias
de raios e curvas ergonômicas, que modelam de forma
agradável e anatômica aos diversos biótipos de usuários.
Conjunto deve ser constituído por uma (01) estrutura em
concha dupla de compensado multilaminado de madeira de
reflorestamento, fabricado a partir de lâminas de eucalipto e
pinus, totalizando 18 mm de espessura, usinadas e furadas de
maneira a se obter a configuração do produto. Unidas por
meio de dois (02) suportes fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1006/1020 com espessura de 2,25 mm, e
parafusos sextavados ¼” x ½”, ambos protegidos contra
corrosão à base de eletrodeposição a zinco. Na localização
dos furos são inseridas porcas de fixação com garras,
fabricadas em aço carbono e revestidas contra a corrosão a
base de eletrodeposição a zinco. Na estrutura da concha deve
ser fixadas duas (02) almofadas de espuma flexível à base de
poliuretano (PU), ergonômicas e fabricadas através de
sistemas a base de Poliol/Isocianato, pelo processo de
laminação. A almofada do assento deve possui densidade
controlada de 45 kg/m³, e a almofada do encosto possui
densidade controlada de 30 kg/m³, podendo em ambas
ocorrer variações de +/ 2kg/m³. Todo conjunto deve ser
tapeçado, onde inicialmente são cortados em forma de
blanck’s, unidos pelo processo de costura e fixados nas
almofadas e na concha pelo processo de tapeçamento por
grampeamento. Deve Possuir costura dupla vertical no
encosto e assento sem costura. A estrutura ser fixa ao assento
por meio parafusos sextavados flangeados ¼” x 1.¾”.
Conjunto de apoio para braços na condição fixa deve ser
utilizado para posicionamento dos braços em uma única
posição, ergonomicamente confortável definindo o apoio de
braços e proporcionando maior conforto ao usuário.
Desenhado de forma a se obter o máximo de desempenho
anatômico para apoio dos braços. Sua estrutura deve ser
desenvolvida em madeira de reflorestamento, revestida com
espuma e tapeçada, proporcionando maior conforto ao
usuário. É fixado à estrutura por meio de porcas garras e
parafusos. A estrutura do Conjunto deve ser desenvolvido
para manter a integridade do produto suportando todos os
níveis de resistência e durabilidade prescritos como

requisitos de engenharia pelas normas técnicas. Sua
configuração deve ser definida por uma estrutura fixa
fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço
carbono ABNT 1008/1020 na configuração elíptica, com as
medidas de 20,0 x 45,0 mm e espessura 1,5 mm,
confeccionada pelo processo mecânico de calandragem, e em
tubo de configuração oblonga com dimensões de 16 x 30 mm
e espessura 1,5 mm, fabricado em aço carbono ABNT
1008/1020. O suporte para o assento é fabricado em tubo
industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT
1008/1020 com diâmetro de 25,4 mm com parede de 1,90
mm, confeccionado pelo processo mecânico de curvamento
de tubos. Estrutura e suportes são unidos entre si pelo
processo de soldagem MIG. A estrutura contem quatro (04)
sapatas desenvolvidas em feltro sintético, para manter a base
apoiada sobre o piso e principalmente evitar o contato direto
do metal com a superfície de apoio. Nas extremidades
inferiores da estrutura têm-se dois (02) tampões,
desenvolvidos para proteção e acabamento do conjunto,
fabricados em material termoplástico denominado
polipropileno (PP), pelo processo de injeção. A fixação do
conjunto à estrutura da concha deve ser feita através de dois
suportes fixados na parte superior da concha, fabricados em
chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 4
mm, fixados por meio de parafusos Philips ¼ x ½”, e unidos
ao apoia braços através de soldagem MIG. O conjunto recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica pela tecnologia nano
cerâmica e revestida cromagem. O conjunto assento/encosto
são revestidos com diversos materiais sendo (Facto Dunas
e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento
Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo

técnico

em

conformidade

com

a

Norma

Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira giratória presidente
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1.400 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12mm de espessura e espuma
laminada com 40mm de espessura. Sendo fixado à lâmina
por meio de 3 parafusos ¼”x1” cobertos por um acabamento
bipartido fabricado em plástico injetado. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 505mm de largura,
605mm de altura. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020
R$
com 6mm de espessura e 75mm de largura e receber pintura R$ 1.563,13 2.188.382,00
epóxi em pó. A lâmina se fixa diretamente no mecanismo da
cadeira por 3 parafusos sextavados flangeados ¼”x1. O
assento deve possuir estrutura em madeira laminada com
12mm de espessura e espuma laminada com 50mm de
espessura. As dimensões aproximadas do assento devem ser
de 485mm de largura e 465mm de profundidade. A altura do
assento ao piso deve ser regulável podendo variar de 420mm
à 520mm aproximadamente. Os apoios de braço devem ser
fabricados em nylon texturizado e possir faixa de regulagem

de altura em relação ao assento variando de 170mm à
240mm aproximadamente. O mecanismo deve ser composto
por chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de espessura e cone
de acoplamento ao pistão em alumínio fundido. Deve ser
dotado de duas alavancas, sendo que uma comandará o
acionamento do pistão e a outra deve liberar e travar o
movimento de reclinação de assento e encosto sincronizado.
Além disso deve possuir uma manopla para regulagem da
tensão do movimento sincronizado que aumenta ou diminui a
pressão sobre a mola que regula este movimento. Esse
mecanismo deve se fixar ao assento por parafusos sextavados
flangeados ¼”x1”. A base deve ser fabricada em alumínio
injetado e possuir 710mm de circunferência e rodízios em
PU.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600
horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com

duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira giratória diretor
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2.500 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma
laminada com 40 mm de espessura. Sendo fixado à lâmina
por meio de 3 parafusos ¼”x¾” cobertos por um acabamento
bipartido fabricado em plástico injetado. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 485 mm de largura,
480 mm de altura. A lâmina deve ser fabricada em aço 1020
com 6 mm de espessura e 75 mm de largura e receber pintura
epóxi em pó. A lâmina se fixa ao assento diretamente na
madeira por 3 parafusos sextavados flangeados ¼”x¾”. O
assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12
mm de espessura e espuma laminada com 50 mm de
espessura. As dimensões aproximadas do assento devem ser
de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A altura
R$
do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de 405 R$ 1.336,40 3.341.000,00
mm à 505 mm aproximadamente. Os apoios de braço devem
ser fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando de 170
mm à 240 mm aproximadamente. O mecanismo deve ser
fabricado em chapa de aço 1010/1020 com 2.65mm de
espessura, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Dotado de
alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A
tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio de
uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a
pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse
mecanismo deve ser fixado ao assento por meio de parafusos
¼”x1¾” utilizando-se buchas espaçadoras entre o
mecanismo e o assento. A base deve ser fabricada em
alumínio injetado e possuir 710mm de circunferência e

rodízios em PU. Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela
ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira giratória executiva

7

2.000 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir estrutura em
R$
madeira laminada com 12mm de espessura e espuma R$ 1.224,70
2.449.400,00
laminada com 40mm de espessura. Sendo fixado ao
mecanismo por meio de 2 parafusos ¼”x¾” cobertos por um
acabamento fabricado em plástico injetado. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 435mm de largura,

370mm de altura. O assento deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12mm de espessura e espuma
laminada com 50mm de espessura. As dimensões
aproximadas do assento devem ser de 460mm de largura e
440mm de profundidade. A altura do assento ao piso deve ser
regulável podendo variar de 410mm à 510mm
aproximadamente. Os apoios de braço devem ser fabricados
em nylon texturizado e possuir faixa de regulagem de altura
em relação ao assento variando de 170mm à 240mm
aproximadamente. O mecanismo deve ser feito em chapa de
aço 1010/1020 de espessura 2.85mm, e tubos oblongos
50x25 e 40x16 com paredes de 1.9mm de espessura,
fosfatados e pintados com tinta epóxi pó. Deve ser dotado de
três alavancas, uma para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, outra para reclinação do
encosto e uma terceira para reclinamento do assento. O
mecanismo deve possuir ainda regulagem de altura do
encosto com sistema de catraca. Esse mecanismo deve se
fixar ao assento por meio de parafusos sextavados flangeados
¼”x¾”. A base deve ser fabricada em alumínio injetado e
possuir 710mm de circunferência e rodízios em PU.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com

massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira aproximação s.
A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma
laminada com
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2.500 UND

40 mm de espessura. Sendo fixado à estrutura por meio de 4
parafusos auto-atarrachantes. As dimensões aproximadas do
encosto devem ser de 460 mm de largura, 256mm de altura.
O assento deve possuir estrutura em madeira laminada com
12 mm de espessura e espuma laminada com 50mm de
espessura e ser fixado à estrutura por 4 parafusos ¼”x1¾”.
As dimensões aproximadas do assento devem ser de 485 mm
de largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao R$ 781,23
piso deve ser de aproximadamente 460 mm. Os apoios de
braço devem ser fabricados em Polipropileno texturizado
fixados à estrutura por parafusos para plástico Ø4x25mm. A
altura dos apoios de braço até o assento deve ser de 220 mm
aproximadamente. A estrutura deve ser fabricada em aço
1010/1020, sendo os tubos de Ø1” com espessuras de 2,25
mm nas pernas e 1,9 mm na base do assento, e os suportes do
encosto em chapa de 4mm de espessura. A estrutura deve
receber tratamentos químicos de fosfatização e pintura epóxi
pó ou cromagem. A base S deve ser dotada de 4 calços auto
retidos fabricados em polipropileno que servem como
sapatas.

R$
1.953.075,00

Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600
horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira aproximação 4pés
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4.000 UND

A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma
laminada com 40 mm de espessura. Sendo fixado à estrutura R$ 723,88
por meio de 4 parafusos auto-atarrachantes. As dimensões
aproximadas do encosto devem ser de 460 mm de largura,
256mm de altura. O assento deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma

R$
2.895.520,00

laminada com 50mm de espessura e ser fixado à estrutura por
4 parafusos ¼”x1¾”. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade.
A altura do assento ao piso deve ser de aproximadamente
460 mm. Os apoios de braço devem ser fabricados em
Polipropileno texturizado fixados à estrutura por parafusos
para plástico Ø4x25mm. A altura dos apoios de braço até o
assento deve ser de 220 mm aproximadamente. A estrutura
deve ser fabricada em aço 1010/1020, sendo os tubos de Ø1”
com espessuras de 2,25 mm nas pernas e 1,9 mm na base do
assento, e os suportes do encosto em chapa de 4mm de
espessura. A estrutura deve receber tratamentos químicos de
fosfatização e pintura epóxi pó ou cromagem. As
extremidades inferiores dos tubos devem receber ponteiras
plásticas de polipropileno para acabamento e servirem como
sapatas
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela
ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Cadeira giratória espaldar alto com braços reguláveis
A Cadeira Giratória espaldar alto deve ser constituída de
assento, encosto, mecanismo Relaxita, Lâmina, apoios de
braço, coluna a gás e base com rodízio. O assento é formado
por uma estrutura plástica injetada em polipropileno com
fibra de vidro com porcas garra ¼” fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e apoios de braço. Com
dimensões aproximadas de 480mm de largura, 460mm de
profundidade e 100mm de espessura com cantos
arredondados e
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1.500 UND

espuma injetada com densidade de 55 e 45 milímetros de
espessura, com formato ergonômico levemente adaptado ao
corpo. O assento deve possuir uma carenagem plástica
R$
injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura,
R$ 1.336,40
2.004.600,00
dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do
assento até o chão deve ser de 460mm aproximadamente. O
encosto, deve possuir estrutura de madeira laminada com
12mm de espessura, levemente conformada ao corpo, com
porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos
mecanismos e lâminas. Suas dimensões são 450mm de
largura, 610mm de altura e 100mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e
45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto recebe uma
carenagem plástica injetada em polipropileno que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. A Lâmina de suporte do encosto deve ser fabricada
em aço 1010/1020 com 4,75mm de espessura com vinco
central para reforço da peça. Ela deve fixar-se ao encosto por

parafusos sextavados flangeados ¼”x3/4” e ao assento por
parafusos sextavados flangeados ¼”x1.1/4”. O mecanismo
deve ser fabricado em chapa de aço 1010/1020 com 2.65mm
de espessura, fosfatada e pintada com tinta epóxi pó. Dotado
de alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A
tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio de
uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a
pressão sobre a mola que regula o movimento. Os apoios de
braço devem ser fabricados em Polipropileno ( PP )
texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relação
ao assento variando de 200 mm à 250 mm aproximadamente.
O diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; todas as
peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não
cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização
e pintura em tinta epóxi Pó. Diâmetro da base 680mm.Todas
as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não
cromadas ou zincadas, recebem banhos de fosfatização e
pintura em tinta epóxi Pó. A Base deve ter acabamento
superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de
2,65mm de espessura estampada e com rodízios de PU. O
diâmetro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as
peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando não
cromadas ou zincadas, devem receber banhos de fosfatização
e pintura em tinta epóxi Pó. Os Rodizios são constituído de
duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e
fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidades de rolamento
sobre o Piso. O conjunto assento e revestido com diversos
materiais sendo (Facto Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com

avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600
horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a
tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira giratória espaldar baixo com braços reguláveis
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A Cadeira deve ser constituída de assento, encosto,
R$
mecanismo, apoios de braço, coluna a gás e base com R$ 1.113,63 2.004.534,00
rodízio. O assento é formado por uma estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas

garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de
largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55
e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma
carenagem plástica injetada em polipropileno que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. A altura do assento até o chão deve regulável de
420mm à 530mm aproximadamente. O encosto, da mesma
forma que o assento, também deve possuir estrutura plástica
injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas
garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
lâminas. Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de
largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e
45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber
uma carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada
à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que
possui duas alavancas para regulagem da altura do assento e
da inclinação do encosto. A alavanca de
regulagem de altura do assento deve ser injetada em
Poliamida com fibra de vidro e possuir alma metálica
fabricada em duas chapas de aço de 2,65mm de espessura
zincadas, o que garante resistência a peça. O sistema de
travamento de reclinação do encosto deve acontecer por meio
da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto
de lâminas metálicas que travam umas às outras por atrito. A
alavanca de controle de reclinação do encosto também deve
ser injetada em Poliamida com fibra de vidro. Ao se acionar
a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar o
movimento do encosto que se dará pelo uso de duas molas
helicoidais, bastando ao usuário posicionar o encosto na
posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave
naquela posição. A faixa de variação do reclinamento deve
ser de aproximadamente 73° à 104°. O mecanismo também
deve proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio
de catraca automática com curso mínimo de 70mm, que se

libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o
usuário ajuste a altura de melhor conforto. O mecanismo
deve ser produzido em chapa de aço 110/1020 com 2.65mm
de espessura, e se fixará ao assento por quatro (04) parafusos
¼”x1.1/2” sextavados flangeados. Já o encosto deve ser
fixado ao “L” do mecanismo, fabricado em tubo oblongo
25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos
cabeça lentilha Philips com anéis elásticos 1/4x1”. Para
acabamento o mecanismo deve possur carenagem plástica
texturizada injetada em polipropileno. Os apoios de braço
devem ser fabricados em nylon texturizado e possuir faixa de
regulagem de altura em relação ao assento variando de 200
mm à 250 mm aproximadamente. A Base deve ter
acabamento superficial cromado ou preto com pernas em
chapa de aço 1010/1020 de 2,65mm de chapa de aço carbono
estampada e pintada pelo processo de pintura eletrostático
epóxi po e com rodízios de PU. O diâmetro aproximado da
base deve ser de 680mm; Todas as peças em chapa metálica
ou tubo metálico, quando não cromadas ou zincadas, devem
receber banhos de fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó.
Os Rodizios são constituído de duas (02) roldanas circulares
na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material
termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em
sua extremidades de rolamento sobre o Piso. O conjunto
assento e encosto são revestidos com diversos materiais
sendo (Facto Dunas e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela
ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Certificado de conformidade comprovando a norma NBR
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e

métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. O
Certificado de Conformidade deverá vir acompanhado do
Relatório/Laudo de Ensaio completo
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
CADEIRA ALTA TIPO CAIXA SEM BRAÇO
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A Cadeira deve ser constituída de assento, encosto,
mecanismo, coluna a gás, aro para apoio dos pés e base com
R$
sapatas. O assento é formado por uma estrutura plástica R$ 1.006,30
1.006.300,00
injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas
garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
apoios de braço. Com dimensões aproximadas de 480mm de
largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com

cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55
e 45 milímetros de espessura, com formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma
carenagem plástica injetada em polipropileno que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. A altura do assento até o chão deve ser regulável de
660mm à 770mm. O encosto, da mesma forma que o assento,
também deve possuir estrutura plástica injetada em
polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼”
fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas.
Suas dimensões aproximadas devem ser 455mm de largura,
410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e
45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber
uma carenagem plástica injetada em polipropileno encaixada
à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. O
mecanismo chamado deve ser um conjunto mecânico que
possui duas alavancas para regulagem da altura do assento e
da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura
do assento deve ser injetada em Poliamida com fibra de vidro
e possuir alma metálica fabricada em duas chapas de aço de
2,65mm de espessura zincadas, o que garante resistência a
peça. O sistema de travamento de reclinação do encosto deve
acontecer por meio da pressão exercida por uma mola
helicoidal em um conjunto de lâminas metálicas que travam
umas às outras por atrito. A alavanca de controle de
reclinação do encosto também deve ser injetada em
Poliamida com fibra de vidro. Ao se acionar a alavanca para
cima ou para baixo ela deve liberar o movimento do encosto
que se dará pelo uso de duas molas helicoidais, bastando ao
usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a
alavanca para que o mesmo trave naquela posição. A faixa de
variação do reclinamento deve ser de aproximadamente 73° à
104°. O mecanismo também deve proporcionar a regulagem
de altura
do encosto por meio de catraca automática com curso
mínimo de 70mm, que se libera ao chegar na altura máxima e
desce permitindo que o usuário ajuste a altura de melhor
conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de aço

110/1020 com 2.65mm de espessura, e se fixará ao assento
por quatro (04) parafusos ¼”x1.1/2” sextavados flangeados.
Já o encosto deve ser fixado ao “L” do mecanismo, fabricado
em tubo oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por
dois parafusos cabeça lentilha Philips com anéis elásticos
1/4x1”. Para acabamento o mecanismo deve possur
carenagem plástica texturizada injetada em polipropileno. O
aro deve ser fabricado em tubo ¾” de aço 1010/1020 e
espessura de parede de 1,06mm, unido ao cone central, em
tubo 2 ½” com 3 mm de espessura de parede, por três chapas
metálicas fabricadas em aço 1006 com 3 mm de espessura. O
diâmetro externo do aro deve ser de 472mm
aproximadamente e ser fixado à coluna por meio de Knob
plástico com parafuso 5/16”. A Base deve ter acabamento
superficial preto com pernas em chapa de aço 1010/1020 de
2,65mm de espessura estampada e com sapata. O diâmetro
aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as peças em
chapa metálica ou tubo metálico, quando não cromadas ou
zincadas, devem receber banhos de fosfatização e pintura em
tinta epóxi Pó.Possuir sapatas plásticas no lugar dos rodízios.
O diâmetro da base deve ser de aproximadamente 575mm.
Todas as peças em chapa metálica ou tubo metálico, quando
não cromadas ou zincadas, devem receber banhos de
fosfatização e pintura em tinta epóxi Pó. O conjunto assento
e revestido com diversos materiais sendo (Facto Dunas e/ou
Couro Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento
Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos e
métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5. Laudo
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando
que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com
avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600
horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um

Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa diálogo espaldar baixo sem braços
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A cadeira deve ter dimensões aproximadas de 620mm de
profundidade e 516mm de largura. A estrutura deve ser
fabricada em tubo de diâmetro 25,4mm com espessura de
parede de 2,25mm e travessas de chapa metálica de 2,65mm R$ 723,88
de espessura. Deve possuir ponteiras plásticas de acabamento
nas extremidades do tubo e 4 sapatas plásticas. O assento
consistirá em uma estrutura de madeira com dezesseis (16)
porcas garra de rosca 1/4" fixadas nela, com dimensões

R$
1.085.820,00

aproximadas de 480mm de largura, 455mm de profundidade
e 65mm de espessura com cantos arredondados e espuma
injetada com densidade de 45 e 50 milímetros de espessura e
de forma levemente adaptada ao corpo. A altura do assento
até o chão é de 460mm. Encosto consistirá em uma estrutura
em madeira de 12mm de espessura de forma levemente
adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de largura por
445mm de altura com espessura de 60mm com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 45 e
50mm de espessura e este será fixado à lâmina na parte
inferior do encosto. O assento e encosto deverão ser unidos
um ao outro por uma lâmina de aço de 80mm de largura,
feita em chapa de aço 1010/1020 de 4,75mm de espessura
com vinco central, fixada ao assento e encosto por meio de
parafusos sextavados
¼” x ¾” na parte do encosto e ¼” x 7/8” no assento. Esse
conjunto por sua vez deve ser unido à estrutura por 4
parafusos ¼” x 1.1/4” calçados por buchas plásticas. Todas
as peças metálicas deste produto devem passar por um
processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior
pintura com tinta epóxi a pó. O conjunto assento e encosto
são revestidos com diversos materiais sendo (Facto Dunas
e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de Tapeçamento
Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para
escritório – Cadeiras – Requisitos e métodos de ensaios, pelo
modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela
ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho.

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Longarina com braço fixo 03 lugares
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Constituída de assentos, encostos, lâminas, apoios de braço
modelo Corsa e base metálica. Assento em uma estrutura
plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro com
porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem dos
R$
mecanismos e apoios de braço. Com dimensões de R$ 2.004,60
6.013.800,00
aproximadamente 480mm de largura, 460mm de
profundidade e 100mm de espessura com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45
milímetros de espessura,
com formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. O assento com carenagem
plástica injetada em polipropileno que é encaixada à

estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. A
altura do assento até o chão deve ser de aproximadamente
460mm. Encosto com estrutura plástica injetada em
polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ¼”
fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e lâminas.
Suas dimensões devem ser de aproximadamente 430mm de
largura, 450mm de altura e 100mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e
45mm de espessura com formato ergonômico levemente
adaptado ao corpo. Para acabamento o encosto deverá
receber uma carenagem plástica injetada em polipropileno
que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. Revestimento deve ser de Poliéster e pode ser
escolhido entre diversas cores e deve possuir costura
decorativa que deixa o produto ainda mais atraente. A lâmina
que liga o assento ao encosto deve ser fabricada em chapa de
aço de 4,75 mm de espessura com vinco central para reforço
e fixar-se ao assento e encosto por parafusos sextavados
flangeados Ø1/4”. A base da longarina deve ser constituída
de dois pés e duas travessas. As travessas devem ser em tubo
de aço 20x40mm com espessura de parede mínima de 1,2mm
com ponteiras nas extremidades dos tubos. Os pés da
longarina deverão ser confeccionados em tubo de aço
redondo Ø31,75x1,5mm de espessura, com uma travessa de
aço em “L” espessura 2,65mm soldada, com sapatas plásticas
niveladoras para acabamento nas extremidades dos tubos.
Este conjunto é fixado às travessas por meio de parafusos
cabeça chata fenda Phillips, que por sua vez já devem estar
unidas ao assento e encosto. Todos os tubos de aço utilizados
na montagem da longarina devem passar por um processo de
banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com
tinta epóxi a pó, a fim de evitar oxidação. A longarina deverá
possuir apoios de braços no modelo Corsa fixo revestidos em
PU Integral Skin. Os acabamentos plásticos dos assentos e
encostos e apoios de braços devem ser na cor preta.
Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de conformidade comprovando a norma NBR
16031:2006 Móveis –Assentos Múltiplos - Requisitos e
métodos para resistência e durabilidade, pelo modelo de

certificação 5. O Certificado de Conformidade deverá vir
acompanhado do Relatório/Laudo de Ensaio completo.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará

desclassificação do licitante.
Cadeira giratória com apoio de braço encosto pp
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A cadeira deve possuir estrutura de assento em plástico
reforçado de 8mm de espessura aproximadamente com
formato anatômico, revestida com estofado em espuma
injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e tecido.
As medidas do assento devem ser de 465mm de largura x
465mm de profundidade aproximadamente. O encosto deve
ser fabricado em peça inteiriça, com ventilação,
confeccionado em PP (Polipropileno copolímero) injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Deve
possuir uma abertura na parte inferior que servirá como pega
mão para facilitar o transporte. Suas dimensões devem ser de
410mm na maior largura por 410mm de altura na linha de
centro, com espessura de parede de 5mm e cantos
arredondados. Sendo unido à estrutura por meio de 03
parafusos auto ataraxantes para plástico com fenda Halen. A
base do assento deve ser formada por tubo Ø 25,4 mm e
espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado de um
lado à outro por duas travessas de sustentação do assento R$ 835,25
fabricadas em chapa de aço com espessura de 2,25. Altura do
assento deve ser regulável de 432 à 532mm de altura,
aproximadamente; A largura total da cadeira deve ser em
torno de 580mm. A estrutura deve receber tratamentos
químicos de fosfatização e pintura epóxi pó. O mecanismo
deve ser feito em chapa de aço 1010/1020 de espessura
2.65mm, fosfatada pintada com tinta epóxi pó. Dotado de
alavanca plástica para acionamento da coluna a gás para
regulagem de altura do assento, além de travamento e
liberação do reclinamento simultâneo de assento e encosto. A
tensão desse reclinamento deve ser ajustável por meio de
uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a
pressão sobre a mola que regula o movimento. Coluna deve
ser de modelo gás com curso de 100 mm e comprimento
mínimo de 295 mm e máximo de 405 mm aproximadamente,
a coluna deve ser coberta com carenagem injetada em
polipropileno com acabamento texturizado. O apoio de braço
com regulagem, de termoplástico de engenharia (Copolímero

R$
2.505.750,00

de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção. Para
regulagem do avanço vertical sobre seu próprio eixo se da
pelo pressionamento de um gatilho na parte frontal do braço
que para seu ajuste basta que o usuário exerça uma pequena
força sobre seu apoio e o posicione na posição desejada,
obtendo um curso de 68 mm, o braço é fixado ao apoio
desenvolvido em termoplástico de engenharia (Copolímero
de Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção. Possui
ainda dois (2) calços para cada braço em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado sob
injeção. Para montagem do apoio de braço e do braço ao
assento é colocado dois (2) (Parafuso Sextavado flangeado
aço 1045 UNC ZP
¼ L2 ½ e dois (2) parafuso Plast FL Phillips ZB diâmetro
4,0x16). A base do Conjunto definido
por uma configuração em forma pentagonal obtendo
diâmetro na ordem de 634 mm e constituída com cinco (5)
pás de apoio em formato piramidal com acabamento
texturizado, fabricada pelo processo de injeção em
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno)
em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro,
possuindo na extremidade de cada pá integrada em peça
única o alojamento para o encaixe dos rodízios. Com
carenagem central texturizada injetada em polipropileno e
TCP, com rodízios de Nylon. O Diâmetro da base deve ser de
680mm aproximadamente; Todas as extremidades dos tubos
devem receber ponteiras plásticas para acabamento.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR

8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa 4 pes encosto pp
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Cadeira com assento deve ser constituído por compensado de
madeira, fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinnus com
12 mm de espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter
a configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras de ¼”, fabricadas em
aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á R$ 502,82
zinco. Na estrutura do assento é fixada uma (01) almofada de
espuma laminada flexível á base de poliuretano (PU). Esta
almofada possui densidade controlada de 40 Kg/m³ podendo
ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. revestida com
estofado em espuma injetada de 50 mm de espessura e
densidade de 55 e tecido. Medidas do assento giram em torno
de 485 mm (largura) x 465 mm (profundidade) A altura do

R$
2.011.280,00

assento ao piso é de 460 mm. O encosto deve ser constituído
por uma estrutura em termoplástico de engenharia
(Copolímero de Polipropileno) fabricado pelo processo de
injeção, com combinações de raios e concordâncias
anatômicas, referenciado a um polígono irregular que
combina a uma geometria semelhante a um pentágono de
forma adaptada como apoio ergonômico as costas dos
usuário, além de ter em sua parte frontal da superfície do
encosto um polígono irregular que facilita sua transferência
térmica, com dimensões do encosto de 381 mm de (largura)
451 mm de (comprimento) e espessura media de
5 mm . Para montagem do encosto ao assento bsão colocados
três (3) (Parafusos MOV SX interno 4,0 rosca dente de serra
diâmetro 7x40 mm). Sua Base deve ser configurada por uma
estrutura fixa fabricada em tubos industriais de construção
mecânica ABNT 1008/1020 com diâmetro de 25,4 mm e
espessura de 1,5 mm, a base em forma de 4 pés fabricada
pelo processo mecânico de curvamento de tubos possuindo
um retângulo dobrado que com sua configuração é usado
como pernas traseiras de sustentação da estrutura, que é
unido pelo processo de soldagem (Mig). Possui ainda duas
(2) travessas em formato de arco de aço carbono ABNT
1008/1020 com função de facilitar a montagem do assento,
com 57 mm de (largura) e 2,65 mm de (espessura) fabricados
pelo processo de estampagem e unidos a estrutura pelo
processo de soldagem (Mig), todas as extremidades dos tubos
recebem ponteiras plásticas para acabamento em
termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno)
fabricado pelo processo de injeção. A estrutura se fixa ao
assento por quatro (4) (parafusos Sextavado Flangeado UNC
ZP 1/4x1.3/4). Toda estrutura recebe uma proteção de
preparação de superfícies metálicas em nanotecnologia
(nanoceramica) e revestimento eletroestático epóxi pó, que
garante proteção, e maior vida útil ao produto.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração

igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Poltrona para auditório rebatível apoio de braço pancheta anti
pânico
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Conjunto do assento deve ser constituído por compensado de
R$
madeira com espessura de 15,0mm, fabricado a partir R$ 2.004,60
10.023.000,00
lâminas de eucalipto e pinnus que deve ser usinadas e furadas
de maneira a se obter a configuração do produto. Na
localização dos furos deve ser inseridas quatro

(04) porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e protegida a corrosão a base de eletrodeposição á
zinco. Na estrutura do assento deve ser colada uma (01)
almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU),
moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada,
fabricada através de sistemas químicos a base de Poliol /
Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta
almofada deve possuir densidade controlada de 57Kg/m³
podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. Para
montagem do assento no mecanismo são utilizados quatro
(04) distanciadores fabricados em material termoplástico
denominado Polietileno Natural e quatro (04) parafusos
métricos sextavados M6, revestido contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (zincado preto) com arruelas de
pressão. O conjunto deve ser tapeçado com as alternativas de
revestimentos definidos para a linha, onde inicialmente são
cortados em forma de blanks, unidos pelo processo de
costura e fixados na almofada pelo processo de tapeçamento
por grampos. Este conjunto deve recebe uma (01) proteção
chamada de blindagem, fabricada em material termoplástico
denominado copolímero de polipropileno (PP), para
acabamento e proteção do sistema mecânico e principalmente
redução / absorção das propriedades sonoras do ambiente
(Reverberação). Conjunto mecânico responsável por
sustentar todo o conjunto e resistir à todos os esforços e
solicitações inerentes do uso do móvel. Sua estrutura deve
ser desenvolvida por tubos industriais de construção
mecânica de aço carbono ABNT 1008 / 1020, nas dimensões
de diâmetro de 25,40mm e espessura da parede de 1,90mm,
conformados pelo processo mecânico de curvamento de
tubos, onde deve ser conectadas duas (02) chapas de aço
denominadas suportes, fabricados de aço carbono ABNT
1008/1020, nas espessuras de 2,75 mm, conformados pelo
processo de estampagem (Corte / Dobra /Repuxo) e fixados
pelo processo de soldagem MIG. Um (01) desses suportes
deve ser utilizado para fixação do conjunto no piso, através
de arruelas lisas e parafusos métricos sextavados M8 x
49,0mm ou parafusos auto atarrachantes com buchas
expansivas. Já o outro suporte deve ser constituído por dois
(02) rebites com porcas, fabricados em aço carbono com

acabamento bicromatizado, utilizados para montagem do
mecanismo. A estrutura deve receber uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosforização a base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. O conjunto
mecânico utilizado na conexão do assento/ encosto de
maneira a obter o sincronismo automático do conjunto deve
ser constituído por três (03) suportes de sustentação, sendo
dois (02) fabricados em chapa de aço carbono ABNT
1008/1020, na espessura de 2,0mm, conformados e furados
pelo processo de estampagem. Na localização dos furos temse montados uma (01) bucha fabricada em material
termoplástico poliacetal natural (POM), produzida pelo
processo de injeção, com a finalidade de redução de atrito e
vibrações do conjunto e um (01) tubo de aço carbono ABNT
1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diâmetro e espessura
da parede na ordem de 1,7mm, fixado pelo processo de
soldagem MIG. Já o outro suporte, denominado biela, é
fabricado em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020, com
espessura de 4,90mm, utilizado para montagem do conjunto
encosto. Este conjunto deve ser montado entre si, através de
um
(01) eixo fabricado em aço carbono trefilado ABNT
1008/1020, com diâmetro de 12,0mm com quatro (04)
ranhuras, protegido contra corrosão a base de eletrodeposição
a zinco (zincado natural) e fixados por anéis elásticos
produzidos em aço carbono com arruelas fabricadas em
material termoplástico poliacetal (POM), pelo processo de
injeção, com a finalidade de redução de atrito e vibrações.
Para montagem do assento/ encosto, deve ser utilizados dois
(02) mecanismos sendo que o mecanismo (lado esquerdo do
usuário), deve ser composto por uma
(01) mola helicoidal de retrocesso fabricada em arame
EB2050, com diâmetro das espiras de 4,0mm de alta
resistência e durabilidade a fadiga dinâmica utilizada para o
articulação sincronizada do conjunto. O conjunto deve
receber uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica por
fosfatização a base de zinco e revestida por pintura

eletrostática epóxi pó. Este conjunto deve possuir painéis de
proteção e acabamento com iluminação de led nas laterais
aonde vão os corredores para mostrar a numeração das filas
do auditório bem como os corredores, servindo também
como luz de
cortesia. Esses acabamentos laterais deve ser fabricados pelo
processo de injeção de termoplásticos em polipropileno (PP)
com espessura de 3mm fixando-se uns aos outros por meio
de parafusos para plástico, garantindo assim, o acabamento e
configurações do produto. O Apoio para os braços na
condição fixa, deve ser utilizado para posicionamento dos
braços em uma única posição, ergonomicamente confortável.
O apoio de braço fixo deve ser constituído por duas peças
montadas entre si fabricadas pelo processo de injeção de
termoplásticos desenhado na configuração retangular de
forma a se obter o máximo de desempenho anatômico para o
apoio dos braços, fabricado polipropileno (PP) com
espessura de 3mm. Para a fixação do apoio de braço na
estrutura, a peça deve possuir em sua extremidade inferior o
formato de duas buchas com estrias levemente conificadas
que são fixadas aos tubos de diâmetro de 25mm através de
interferência mecânica. Deve receber uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosforização a base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Componente
utilizado como sustentação da região do apoio lombar e que
possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as
costas num desenho com concordâncias de raios e curvas
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e
anatômica aos diversos biótipos de usuários. Conjunto do
encosto deve ser constituído por compensado de madeira
com espessura de 15,0mm, fabricado a partir lâminas de
eucalipto e pinnus, que são usinadas e furadas de maneira a
se obter a configuração do produto. Na localização dos furos
deve ser inseridas quatro (04) porcas de fixação com Garras,
fabricadas em aço carbono e revestidas contra corrosão a
base de eletrodeposição á zinco, em suas extremidades
laterais deve ser compostas por dois (02) suportes
denominados cantoneiras, fabricados em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020 com espessura na ordem de

3,0mm, conformadas pelo processo de estampagem e
protegida contra corrosão a base de pintura eletrostática
epóxi pó. Na estrutura do Encosto deve ser fixada uma (01)
almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU),
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base
de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão.
Esta almofada deve possuir Densidade controlada de 52
Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³.
O conjunto encosto recebe uma blindagem de acabamento na
configuração geométrica similar ao compensado, fabricado
em material termoplástico denominado Polipropileno, com a
função principal de proteção contra batidas, conservação da
tapeçaria e principalmente redução / absorção das
propriedades sonoras do ambiente (Reverberação). Este
conjunto deve ser tapeçado com as alternativas de
revestimentos definidos para a linha, onde inicialmente são
cortados em forma de blanks, unidos pelo processo de
costura e fixado na almofada pelo processo de tapeçamento
por colagem e grampeamento. Conjunto utilizado para apoio
de cadernos e livros em um desenho que permite anotações e
escritas de forma agradável e ergonômica disponível nas
versões para pessoas destras e sinistras. Conjunto deve ser
constituído por uma (01) chapa de madeira de media
densidade (MDF), deve ser usinada e furada de maneira a se
obter a configuração do produto. Na localização dos furos
deve ser inseridas duas (02) porcas de fixação com garras,
fabricadas em aço carbono e revestidas a corrosão a base de
eletrodeposição á zinco (zincado natural). Suas superfícies
superior e inferior deve ser revestidas com laminado
melaminico de Alta pressão e nas extremidades da prancheta
deve ser fixado uma (01) fita de borda fabricada de PVC
flexível na medida de 15mm de largura com espessura de
0,45mm na cor preta, para acabamento e proteção do
conjunto. Para a montagem da prancheta na estrutura, deve
ter um elemento de ligação, fabricado por dois (02) tubos
industriais de construção mecânica de precisão ABNT
1008/1020, com diâmetro de 16,0mm, unidos por uma chapa
de aço denominada cantoneira, fabricada em aço carbono
ABNT 1008/1020 na medida de 3,0mm de espessura, pelo
processo de soldagem MIG. O conjunto assento e encosto

são revestidos com diversos materiais sendo (Tecido
Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificados conformidade, de acordo com as normas
ABNT NBR 15.878 (edição mais recente), emitido por
certificadora acreditada pelo inmetro, com escopo
abrangendo as referidas normas
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de
Segurança do Trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente

constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
CADEIRA EXECUTIVA
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A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve medir aproximadamente
460mm de largura por 400mm de altura, possuir estrutura em
Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de
contato com o usuário em duas opções: 1) Soft ou estofada:
formada por tecido estrutural de base 100% poliéster
sobreposto por uma espuma laminada de 20mm de espessura e
pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø
5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela 100% Poliéster
tencionada que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada
na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico com
Ø5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
R$
plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados ¼”. R$ 1.057,98
2.300 UND
2.433.354,00
A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos ¼”x1”.
A lâmina deve ser fabricada em aço 1020 com 6,35mm de
espessura e 75mm de largura e receber pintura epóxi em pó. A
lâmina deve fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos
flangeados ¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em
madeira laminada com 12mm de espessura e espuma laminada
com 50mm de espessura. As dimensões aproximadas do assento
devem ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A
altura do assento ao piso deve ser regulável podendo variar de
410mm à 510mm. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço
1010/1020 de espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta
epóxi pó. Dotado de alavanca plástica para acionamento da
coluna a gás para regulagem de altura do assento, além de
travamento e liberação do reclinamento simultâneo de assento e
encosto. A tensão desse reclinamento deve ser ajustável por
meio de uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a

pressão sobre a mola que regula o movimento. Esse mecanismo
deve ser fixado ao assento por meio de parafusos ¼”x1¾”
utilizando-se buchas espaçadoras entre o mecanismo e o
assento. Os apoios de braço devem ser fabricados em nylon
texturizado e possuirem faixa de regulagem de altura em
relação ao assento variando de 170mm à 240mm. Base penta
pé, (aranha com cinco pernas) é fabricada em chapa de aço
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com
carenagem central texturizada injetada em polipropileno e com
rodízios de PU. Diâmetro da base 680mm.
APRESENTAR
COMERCIAL:

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos
e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro
de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre,

com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que
o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
CADEIRA APROXIMAÇÃO S
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A cadeira deve estar de acordo com as definições da norma
ABNT NBR 13962. O encosto deve medir aproximadamente
460mm de largura por 400mm de altura, possuir estrutura em
Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a superfície de
contato com o usuário em duas opções: 1) Soft ou estofada:
formada por tecido estrutural de base 100% poliéster
sobreposto por uma espuma laminada de 20mm de espessura e
pelo tecido de revestimento, tencionado e fixado na moldura e
parafusado à estrutura por 8 parafusos do tipo plástico com Ø
5x16mm ou; 2) Tela: formada por uma tela 100% Poliéster
2.400 UND tencionada que é fixada à moldura que por sua vez é parafusada R$ 869,99
na estrutura com oito parafusos de rosca para plástico com
Ø5x16mm. Esse conjunto deve ser fixado à uma lâmina de aço
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
plástico de Ø5x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados
¼”x3/4”. A lâmina deve ser montada no assento por 3 parafusos
¼”x1”. O assento deve possuir estrutura em madeira laminada
com 12 mm de espessura e espuma laminada com 50 mm de
espessura e é fixado à estrutura por 4 parafusos ¼”x1¾”. As
dimensões aproximadas do assento deverão ser de 485 mm de
largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso
deve ser de 460 mm aproximadamente. Os apoios de braço

R$
2.087.976,00

devem ser fabricados em Polipropileno texturizado fixados à
estrutura por parafusos para plástico Ø4x25mm. A altura dos
apoios de braço até o assento deve ser de 220 mm. A estrutura
da cadeira deve ser fabricada em aço 1010/1020 com chapa fina
a frio, conferindo um ótimo acabamento superficial, sendo os
tubos de Ø1” com espessura de 2,25mm na base S e 1,9mm na
base do assento. A estrutura deve receber tratamentos químicos
de fosfatização e pintura epóxi pó. A base S deve possuir 4
calços auto retidos fabricados em polipropileno que servem
como sapatas.
APRESENTAR
COMERCIAL:

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Certificado de conformidade comprovando a norma ABNT
13962:2006 Móveis para escritório – Cadeiras – Requisitos
e métodos de ensaios, pelo modelo de certificação 5.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a
Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um
Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro
de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo
CREA .
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da
Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre,

com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que
o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação do
mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Sofá de espera 01 lugar
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800

UND

Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na
configuração oblonga com as medidas de 25,0 x 50,0 mm e
espessura 1,5 mm, conformado pelo processo mecânico de
curvamento de tubos. As extremidades da estrutura são
compostas por terminais com bucha de fixação M12,
revestidos em poliamida reforçado com fibra de vidro (30%
FV), produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base apoiada
sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal
R$
com a superfície de apoio. Fabricado em material R$ 1.783,50 1.426.800,00
termoplástico denominado Polipropileno (PP), pelo processo
de injeção.O conjunto deve recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosfatização à base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Possui Apoia
Braços em suas extremidades configurado em tubo industrial
oblongo com suas extremidades fixadas estruturalmente em
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de Parafuso
Allen M8.Deve possuir uma concha unificada desenvolvida
para assento/encosto com uma configuração geométrica
desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas,

que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos
biótipos de usuários. Conjunto deve ser constituído por uma
(01) estrutura dupla de compensado de madeira, fabricado a
partir lâminas de eucalipto e pinus totalizando 18 mm de
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03) suportes
fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 na
espessura de 2,25 mm e protegido contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Natural) e seis parafusos
sextavados ¼” x ½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte externa
da estrutura, deve ser fixados quatro (04) suportes
denominados Terminal para Fixação com inserto liso,
fabricados em tubo industrial de aço carbono ABNT
1008/1020, revestidos em poliamida reforçado com fibra de
vidro (30% FV), pelo processo de injeção, através de
parafusos sextavados flangeados ¼” x 1” protegidos contra
corrosão a base de eletrodeposição a zinco (Zincado Preto) e
porcas alojadas no revestimento do terminal. Já em sua parte
interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas entrelaçadas com
a função amortecedora da espuma do assento e duas (02)
almofadas de espuma flexível á base de poliuretano (PU),
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a base
de Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Estas
almofadas possuem dupla densidade, sendo 50 mm nas
bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o restante da
espuma com densidade 45 kg/m³, podendo ocorrer variações
de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser tapeçado com as
alternativas de revestimentos definidos para linha, onde
inicialmente são cortados em forma de blanck’s, unidos pelo
processo de costura e fixado nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Para fixação do conjunto na
base, deve ser utilizados quatro (04) parafusos, métricos Tipo
Allen M12x70, protegido a corrosão a base de
eletrodeposição de zinco (zincado preto). As dimensões
ocupadas devem ser aproximadamente: 800 mm altura,
684mm largura total, e comprimento 666mm na opção sem

braço e 770mm na opção com braço. O conjunto assento e
encosto são revestidos com diversos materiais sendo (Tecido
Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo processo de
Tapeçamento Convencional. APRESENTAR JUNTO COM
A PROPOSTA COMERCIAL
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.

Sofanete de espera 02 lugares
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700

UND

Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na
configuração oblonga com as medidas de 25,0 x 50,0 mm e
espessura 1,5 mm, conformado pelo processo mecânico de
curvamento de tubos. As extremidades da estrutura são
compostas por terminais com bucha de fixação M12,
revestidos em poliamida reforçado com fibra de vidro (30%
FV), produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base apoiada
sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal
com a superfície de apoio. Fabricado em material
termoplástico denominado Polipropileno (PP), pelo processo
de injeção.O conjunto deve recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosfatização à base de zinco e
revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Possui Apoia
Braços em suas extremidades configurado em tubo industrial
oblongo com suas extremidades fixadas estruturalmente em
R$
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de Parafuso R$ 3.118,27
2.182.789,00
Allen M8. Deve possuir uma concha unificada desenvolvida
para assento/encosto com uma configuração geométrica
desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas,
que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos
biótipos de usuários. Conjunto deve ser constituído por uma
(01) estrutura dupla de compensado de madeira, fabricado a
partir lâminas de eucalipto e pinus totalizando 18 mm de
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03) suportes
fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 na
espessura de 2,25 mm e protegido contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Natural) e seis parafusos
sextavados ¼” x ½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte externa
da estrutura, deve ser fixados quatro (04) suportes
denominados Terminal para Fixação com inserto liso,
fabricados em tubo industrial de aço carbono ABNT

1008/1020, revestidos em poliamida reforçado com fibra de
vidro (30% FV), pelo processo de injeção, através de
parafusos sextavados flangeados ¼” x 1” protegidos contra
corrosão a base de eletrodeposição a zinco (Zincado
Preto) e porcas alojadas no revestimento do terminal. Já
em sua parte interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas
entrelaçadas com a função amortecedora da espuma do
assento e duas (02) almofadas de espuma flexível á base de
poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas
químicos a base de Poliol/Isocianato, pelo processo de
laminação. Estas almofadas possuem dupla densidade, sendo
50 mm nas bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o
restante da espuma com densidade 45 kg/m³, podendo
ocorrer variações de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser
tapeçado com as alternativas de revestimentos definidos para
linha, onde inicialmente são cortados em forma de blanck’s,
unidos pelo processo de costura e fixado nas almofadas pelo
processo de tapeçamento por grampeamento. Para fixação do
conjunto na base, deve ser utilizados quatro (04) parafusos,
métricos Tipo Allen M12x70, protegido a corrosão a base de
eletrodeposição de zinco (zincado preto). As dimensões
ocupadas devem ser aproximadamente: 800 mm altura,
684mm largura total, e comprimento1380MM. O conjunto
assento e encosto são revestidos com diversos materiais
sendo (Tecido Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR

9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Sofanete de espera 03 lugares

22

500

UND

Estrutura deve ser Trapezoidal, em tubo industrial de
construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 na
configuração oblonga com as medidas de 25,0 x 50,0 mm e
espessura 1,5 mm, conformado pelo processo mecânico de
curvamento de tubos. As extremidades da estrutura são
compostas por terminais com bucha de fixação M12,
R$
revestidos em poliamida reforçado com fibra de vidro (30% R$ 4.231,93
2.115.965,00
FV), produzidos pelo processo de injeção. A estrutura deve
ter sapatas fixas, desenvolvidos para manter a base apoiada
sobre o piso e principalmente evitar o contato direto do metal
com a superfície de apoio. Fabricado em material
termoplástico denominado Polipropileno (PP), pelo processo
de injeção.O conjunto deve recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de preparação de
superfície metálica por fosfatização à base de zinco e

revestida por pintura eletrostática epóxi pó. Possui Apoia
Braços em suas extremidades configurado em tubo industrial
oblongo com suas extremidades fixadas estruturalmente em
suporte de Termoplástico de Engenharia atraves de Parafuso
Allen M8. Deve possuir uma concha unificada desenvolvida
para assento/encosto com uma configuração geométrica
desenhada com concordâncias de raios e curvas ergonômicas,
que modelam de forma agradável e anatômica aos diversos
biótipos de usuários. Conjunto deve ser constituído por uma
(01) estrutura dupla de compensado de madeira, fabricado a
partir lâminas de eucalipto e pinus totalizando 18 mm de
espessura, usinadas e furadas de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos são
inseridas porcas de fixação com garras, fabricadas em aço
carbono e revestidas contra a corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Unidas através de três (03) suportes
fabricados em chapa de aço carbono ABNT 1006/1020 na
espessura de 2,25 mm e protegido contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Natural) e seis parafusos
sextavados ¼” x ½” protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco (Zincado Branco). Na parte externa
da estrutura, deve ser fixados quatro
(04) suportes denominados Terminal para Fixação com
inserto liso, fabricados em tubo industrial de aço carbono
ABNT 1008/1020, revestidos em poliamida reforçado com
fibra de vidro (30% FV), pelo processo de injeção, através de
parafusos sextavados flangeados ¼” x 1” protegidos contra
corrosão a base de eletrodeposição a zinco (Zincado Preto) e
porcas alojadas no revestimento do terminal. Já em sua parte
interna, são fixadas oito (08) fitas elásticas entrelaçadas com
a função amortecedora da espuma do assento e duas (02)
almofadas de espuma flexível á base de poliuretano (PU),
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos a
base de Poliol/Isocianato, pelo processo de laminação. Estas
almofadas possuem dupla densidade, sendo 50 mm nas
bordas laterais com densidade de 60,0 kg/m³ e o restante da
espuma com densidade 45 kg/m³, podendo ocorrer variações
de +/- 2kg/m³. O conjunto deve ser tapeçado com as
alternativas de revestimentos definidos para linha, onde
inicialmente são cortados em forma de blanck’s, unidos pelo

processo de costura e fixado nas almofadas pelo processo de
tapeçamento por grampeamento. Para fixação do conjunto na
base, deve ser utilizados quatro (04) parafusos, métricos Tipo
Allen M12x70, protegido a corrosão a base de
eletrodeposição de zinco (zincado preto). As dimensões
ocupadas devem ser aproximadamente: 800 mm altura,
684mm largura total, e comprimento1990MM. O conjunto
assento e encosto são revestidos com diversos materiais
sendo (Tecido Poliester e/ou Couro Ecológico ) pelo
processo de Tapeçamento Convencional.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando

que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Longarina em polipropielno 03 lugares sem apoio de braços
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Longarina com 03 cadeiras, sem braços, assento e encosto
em polipropileno, com estrutura metálica. Dimensões do
assento, do encosto e da longarina. Assento: altura da
superfície do assento até o chão: 410mm; largura do assento:
465mm; profundidade da superfície do assento: 415mm e
espessura de 5mm. Encosto: largura do encosto: 460mm;
altura do encosto: 330mm; espessura do encosto: 5mm
Longarina: largura total da longarina: 1600 mm;
profundidade total da longarina (incluindo a base): 420mm;
altura total da longarina: 840mm . Assento Em polipropileno
copolímero injetado de alta resistência, de fácil limpeza e alta
resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos
químicos. Cantos arredondados. O assento é unido à estrutura
por no 04 (quatro) parafusos. A estrutura de sustentação do
assento é feita em tubos de aço de no Ø 22.20x1.5mm de
R$
espessura em tubos oblongos de 16x30mm com 1,5mm de R$ 1.057,98 3.173.940,00
espessura. Encosto Em polipropileno copolímero injetado de
alta resistência, com proteção anti-UV, na cor azul royal, de
fácil limpeza e alta resistência mecânica contra impactos e
resistente a produtos químicos, moldado anatomicamente.
Cantos arredondados. O encosto é unido à estrutura por meio
de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto
que se junta à estrutura metálica, com trava de fixação na cor
do encosto. Com estrutura de sustentação em tubos de aço de
Ø 22.20x1.5mm de espessura em tubos oblongos de
16x30mm com 1,5mm de espessura. Longarina Conjunto
longarina de 3 lugares, totalmente em aço, de pés metálicos,
confeccionados em tubo de aço redondo, de Ø31x1,5mm de
espessura e ponteiras plásticas em polipropileno para
acabamento nas extremidades dos tubos e a travessa,
totalmente em aço, é fabricada em tubo 60x40mm com
espessura mín. de 1,2mm com suportes dos assentos em

chapa de 4,75mm de espessura estampadas, em número de
duas peças por assento. Pés em tubo Ø 31 mm”. Todos os
tubos de aço utilizados, tratados por um processo de banhos
decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta
epóxi a pó, na cor preta, evitando oxidação e com um
excelente acabamento na superfície.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com
a
NBR
9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de
acordo com a ASTMD790- 15 quanto a resistência a tensão
por flexão do assento e encosto em resina plástica.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando

que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira de aproximação empilhável
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Composta de Rodizio para manter estabilidade e apoio ao
piso e com a função de manter a mobilidade da cadeira,
através de deslocamentos giratórios e lineares conforme
manuseio do usuário. Constituído de (1) roldana circular na
dimensão de 20 mm e fabricada em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) denominado
Poliamida (PA 6,6) e PU e suas extremidades dedicadas a
serem utilizadas em pisos rígidos. Um (1) corpo do rodizio
configurado na forma semicircular e fabricado em material
denominado Poliamida (PA 6,6). A roldana é fixada neste
corpo através de um eixo horizontal de aço carbono ABNT
1005/10 na dimensão de 3 mm com função de eixo para o
rodízio, os dois componentes são fixados na parte dianteira
da estrutura em formato de (S). A Base deve ser
desenvolvido para manter a integridade do produto
R$
suportando todos os níveis de resistência e durabilidade R$ 1.005,63 2.011.260,00
prescritos como requisitos de segurança de engenharia pelas
normas técnicas. Sua configuração deve ser definida por uma
estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção
mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 laminado frio
com diâmetro de 25,4 mm com parede de 2,25 mm e 1,9 mm
no suporte do assento. Base e suporte devem ser fabricados
pelo processo mecânico de curvamento de tubos e devem ser
unidos entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura
deve contem (04) deslizadores fixos, desenvolvidos para
manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o
contato direto do metal com a superfície de apoio. Os
deslizadores devem ser fabricados em material termoplástico
de engenharia (Copolímero de Polipropileno), pelo processo
de injeção. A estrutura deve ser fixada ao assento por
parafusos sextavados flangeados 1/4x1.1/2. Toda estrutura
deve recebe uma proteção de preparação de superfície

metálica em nanotecnologia (Nano - cerâmica) e
revestimento eletroestático epóxi pó, que garante proteção e
maior vida útil ao produto. O Assento do Conjunto estrutural
de apoio para atividade de sentar e com a finalidade de
acomodar o usuário de maneira confortável ergonômica.
Conjunto deve ser constituído de estrutura em madeira
laminada com 18 mm de espessura com porcas garra ¼”,
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de montagem da
estrutura. Na estrutura do assento deve ser fixada uma (01)
almofada de espuma flexível á base de poliuretano (PU),
ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base
de Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob pressão.
Esta almofada deve possuir densidade controlada de 65
Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³.
Deve Possuir ainda uma carenagem para acoplamento ao
assento com a finalidade de proteção ao acabamento e design
tecnológico, em termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) fabricado pelo processo de injeção, com 400
mm de comprimento e largura de 466 mm, para sua
montagem deve ser utilizados 3 PRF Flangeados Philips
ponta agulha RI 4,2 x 13 mm ZP . O conjunto deve ser
revestido com diversos materiais (Tecido / Laminado
Vinílico) pelo processo de tapeçamento convencional. Suas
dimensões devem giram em torno de 461 mm (largura) x 467
mm (profundidade) apresentando em suas extremidades
cantos arredondados. O assento deve possuir ainda uma
carenagem plástica fabricada pelo processo de injeção de
termoplásticos de engenharia (Copolímero de Polipropileno).
Os Apoio para os braços na condição fixa é utilizado para
posicionamento dos braços em uma única posição,
ergonomicamente confortável. Deve ser Fabricado pelo
processo de injeção em termoplástico de engenharia
(Copolímero de Polipropileno) com diâmetro de 25,4 mm e
comprimento de 233 mm que de maneira tecnológica e
planejada deve ser uma extensão do encosto em posição
ergonomicamente confortável ao dado biótipo de pessoa. O
encosto Componente utilizado como sustentação da região do
apoio lombar que deve possui a funcionalidade de acomodar
confortavelmente as costas num desenho com concordâncias

e raios de curvas ergonômicas, e que modelam de forma
agradável e anatômica os diversos biótipos de usuário. Deve
ser constituído por uma estrutura em termoplástico
(Copolímero de Polipropileno PP) fabricado pelo processo de
injeção, com combinações de raios e concordâncias
anatômicas, referenciado a um polígono irregular que
combina a uma geometria semelhante a um Retângulo de
forma adaptada como apoio ergonômico as costas do usuário,
além de ter em sua parte frontal da superfície do encosto um
polígono irregular que facilita sua transferência térmica.
Além disso deve possuir uma almofada de espuma flexível a
base de poliuretano PU ergonômica fabricada através de
sistemas químicos a base de Poliol/Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir densidade
controlada de 72 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem
de +- 2kg/m³, que é ainda deve ser revestida por uma alma
em termoplástico de engenharia (Copolímero de
Polipropileno) fabricada pelo processo de injeção, que deve
possuir funcionalidade de conforto ergonômico ainda maior
ao usuário, com 476 mm de largura 263 mm de comprimento
e 6 mm de espessura com seus cantos arredondados.
Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo
de
acordo com a NBR 9209/86
atestando
que
os
produtos
possuem revestimento em fosfato com massa igual ou
superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira giratória de diálogo com espaldar baixo
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Sua base deve ser Constituída de duas (02) roldanas
circulares na dimensão de 50,00 mm de diâmetro fabricadas
em material termoplástico denominado de Poliamida (PA
6,6) com PU em sua extremidade, dedicadas para serem
utilizadas em Pisos Rígidos. Um (01) corpo do rodízio
configurado de forma semicircular e fabricado em material
termoplástico denominado Polipropileno. As roldanas devem
ser fixadas neste corpo através de um eixo horizontal de aço
carbono ABNT 1005 /10 na dimensão de 6,00 mm que deve
ser submetido ao processo de lubrificação através de graxa R$ 784,57
específica para redução de atrito na operação de rolamento
sob o piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um
(01) eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono
ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e protegido contra a
corrosão pelo processo de eletrodeposição de zinco onde se
encontra montado através de um anel elástico sob pressão no
corpo do rodízio, que deve receber lubrificação para reduzir
o atrito no deslocamento rotativo. A Base Secretária deve ser
preta com ponteiras: Conjunto deve ser definido por uma
configuração em forma de pentagonal obtendo um diâmetro

R$
235.371,00

na ordem de 575 mm e constituída com cinco (05) pás de
apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020
na espessura de 1,5 mm e conformada por um processo de
estampagem formando um perfil de secção 26 x 26,5 mm e
travadas por soldagem MIG. Suas extremidades devem ser
conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino
do rodízio sem necessidade de buchas ou peças adicionais.
Um (01) anel de centragem fabricado em tubo de precisão de
construção mecânica de Aço Carbono 1008/20 e onde as pás
são fixadas a este pelo processo automatizado de soldagem
MIG, que garante a qualidade e acabamento do produto. O
Conjunto Base deve receber uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de superfície
metálica e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó. O
conjunto deve receber acabamentos plásticos centrais e nas
extremidades de cada pá com Design adequando ao produto,
montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a
função de proteção e acabamento da base. Os acabamentos
devem ser fabricados pelo processo de injeção em material
termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP).
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a
base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de
altura do assento
com referência ao piso, através de uma alavanca de
acionamento disposta sob o assento. Também permite
movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento
de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola
de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. A
coluna de gás deve ser Constituída de um corpo cilíndrico
denominado câmara, fabricado com tubo de construção
mecânica de precisão de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na
medida externa de 50,00 mm e conformado em uma de suas
extremidades pelo processo de conificação para perfeita
fixação à Base. O Conjunto Câmara deve receber proteção
contra corrosão através de um revestimento de pintura
eletrostática epóxi preto e no cartucho a gás deve possuir
acabamento preto em função do tratamento térmico (coluna
classe 4). Conjunto mecânico deve ser utilizado na conexão
da estrutura do assento e que deve possuir funcionalidades e
recursos de regulagens, para manter o conforto do usuário

dentro dos mais altos padrões de ergonomia. O mecanismo
deve possuir uma alavanca para acionamento da coluna a
gás para regulagem de altura do assento. A inclinação do
mecanismo em relação ao piso deve ser de aproximadamente
4º. O Mecanismo deve ser fabricado com chapas de aço
ABNT 1010/1020 na espessura de 2,5 mm sendo fixado ao
assento por (04) quatro parafusos sextavados ¼” x 1.¾” com
cabeça flangeadas. O Conjunto Mecanismo deve receber uma
proteção contra corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica por Fosfatização a Base de
Zinco e revestida por Pintura Eletrostática Epóxi Pó.
Conjunto estrutural de apoio para atividade de sentar e com a
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e
ergonômica. Conjunto deve ser constituído por uma estrutura
em compensado
multilaminado de
madeira
de
reflorestamento, usinada e furada de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos deve ser
inseridas porcas garra ¼” (porcas com calota na versão em
madeira nobre e pintadas de preto), fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição á
zinco. Na versão em madeira nobre não há revestimento, a
própria madeira é quem dá a dimensão total do assento sendo
as suas superfícies inferior e superior laminadas, as medidas
giram em torno de 400 mm (largura) x 420 mm
(profundidade) com 10 à 12 mm de espessura. deve receber
acabamento em seladora e verniz poliuretano para
acabamento final. A regulagem de altura do assento permite
atender as medidas mínimas de 400 mm até a altura máxima
de 520 mm podendo apresentar pequenas variações. Para
fixação deste conjunto na estrutura deve ser utilizados quatro
parafusos ¼”, protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Componente do encosto utilizado
como sustentação da região do apoio lombar e que deve
possuir a funcionalidade de acomodar confortavelmente as
costas num desenho com concordâncias de raios e curvas
ergonômicas, e que modelam de forma agradável e
anatômica aos diversos biótipos de usuários. Conjunto deve
ser constituído por uma estrutura em compensado
multilaminado de madeira de reflorestamento, usinada e
furada de maneira a se obter a configuração do produto. Na

localização dos furos são inseridas porcas garra ¼” (porcas
com calota na versão em madeira nobre e pintadas de preto),
fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposição á zinco. Deve ser em madeira nobre não há
revestimento, a própria madeira é quem deve dar a dimensão
total do encosto sendo as suas superfícies frontal e traseiras
laminadas, as medidas giram em torno de 394 mm (largura) x
142 mm (altura) com 10 à 12 mm de espessura. Essa versão
recebe verniz para acabamento. O encosto deve ser unido ao
assento e ao mecanismo por dois tubos industriais de
construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020 com
diâmetro de 19,05 mm e parede de 1,9 mm, que possuem
suportes de sustentação fabricados em aço ABNT 1008/1020,
fixados por parafusos ¼” x ½”. Os tubos devem ser
fabricados pelo processo mecânico de curvamento de tubos e
os suportes de sustentação são fabricados pelo processo de
estampo e unidos ao tubo base por soldagem MIG. Nas
extremidades dos tubos deve ter tampões, desenvolvidos para
proteção e acabamento do conjunto, fabricados em material
termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP),
pelo processo de injeção.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628- 3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.
Cadeira fixa empilhável
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Conjunto deve ser desenvolvido para manter a integridade do
produto suportando todos os níveis de resistência e
durabilidade prescritos como requisitos de engenharia pelas
normas técnicas. Sua configuração deve ser definida por
uma estrutura fixa e empilhável, fabricada em tubo industrial
de construção mecânica de aço carbono ABNT 1008/1020
com diâmetro de 19,05 mm e parede de 1,9 mm. A estrutura
deve possuir quatro suportes de sustentação (02 para o
encosto e 02 para o assento), fabricados em aço ABNT
1008/1020, fixados por parafusos ¼” x 1” e ¼” x ½”. A base R$ 502,82
em forma de trapézio deve ser fabricada pelo processo
mecânico de curvamento de tubos, os suportes de sustentação
deve ser fabricados pelo processo de estampo e repuxe e
unidos ao tubo base por soldagem MIG. A estrutura deve
contém quatro (04) deslizadores fixos, desenvolvidos para
manter a base apoiada sobre o piso e principalmente evitar o
contato direto do metal com a superfície de apoio. Deve ser
Fabricados em material termoplástico denominado
Polipropileno, pelo processo de injeção. Nas extremidades
superiores da estrutura deve ter dois (02) tampões,

R$
1.508.460,00

desenvolvidos para proteção e acabamento do conjunto,
fabricados em material termoplástico denominado
copolímero de polipropileno (PP), pelo processo de injeção.
O conjunto deve receber uma proteção contra corrosão,
caracterizada pelo processo de preparação de superfície
metálica por fosfatização à base de zinco e revestida por
pintura eletrostática epóxi pó. Conjunto do assento deve ter
estrutural de apoio para atividade de sentar e com a
finalidade de acomodar o usuário de maneira confortável e
ergonômica. Conjunto deve ser constituído por uma estrutura
em compensado
multilaminado de
madeira
de
reflorestamento, usinada e furada de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos deve ser
inseridas porcas garra ¼” (porcas com calota na versão em
madeira nobre, pintadas de preto), fabricadas em aço carbono
e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco. Deve
ser em madeira nobre não há revestimento, a própria madeira
é quem dá a dimensão total do assento sendo as suas
superfícies inferior e superior laminadas. As medidas giram
em torno de
400 mm (largura) x 420 mm (profundidade) com 10 à 12 mm
de espessura. Essa versão recebe verniz para acabamento.
Para fixação deste conjunto na estrutura deve ser utilizados
quatro parafusos ¼”, protegidos contra corrosão a base de
eletrodeposição a zinco. Componente do encosto utilizado
como sustentação da região do apoio lombar e que possui a
funcionalidade de acomodar confortavelmente as costas, num
desenho com concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e
que devem modelar de forma agradável e anatômica aos
diversos biótipos de usuários. Conjunto deve ser constituído
por uma estrutura em compensado multilaminado de madeira
de reflorestamento, usinada e furada de maneira a se obter a
configuração do produto. Na localização dos furos deve ser
inseridas porcas garra ¼” (porcas com calota na versão em
madeira nobre, pintadas de preto), fabricadas em aço carbono
e revestidas pelo processo de eletrodeposição á zinco. Deve
ser em madeira nobre não há revestimento, a própria madeira
é quem dá a dimensão total do encosto sendo as suas
superfícies frontal e traseiras laminadas, as medidas giram
em torno de 394 mm (largura) x 142 mm (altura) com 10 à

12 mm de espessura. Essa versão deve receber acabamento
em seladora e verniz poliuretano para acabamento final.
APRESENTAR
COMERCIAL

JUNTO

COM

A

PROPOSTA

Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela ISO 4628- 3/2015 com duração
igual a 600 horas.
Laudo técnico em conformidade com a Norma
Regulamentadora – NR 17 emitido por médico do trabalho.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os
produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual
ou superior a 1,2g/m².
Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de
espessura máxima de 75 micras.
Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência
à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com
duração igual ou superior a 600 horas.
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR
8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração
igual a 600 horas.
Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando
que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a
avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características
técnicas e certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia
e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante.

VALOR TOTAL LOTE 03 (R$)

R$ 68.444.039,00

LOTE 04
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

Mesa em “l” dimensões: 1350 x 600 x 1200 x 600 x 740 mm
(lxpxlxpxh).

1

1.600

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de R$ 967,78
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de canto sextavada em chapa de
aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm
com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo
550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de

R$
1.548.448,00

cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte
inferior e superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as peças
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,

acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
Mesa em “l” dimensões: 1350 x 600 x 1350 x 600 x 740 mm
(lxpxlxpxh).

2

1.600

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
R$
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
R$ 1.027,47
1.643.952,00
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de canto sextavada em chapa de
aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm
com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo

550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte
inferior e superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as peças
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de

conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
Mesa em “l” dimensões: 1500 x 600 x 1500 x 600 x 740 mm
(lxpxlxpxh).

3

800

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. R$ 1.093,62
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de canto sextavada em chapa de
aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm

R$
874.896,00

com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo
550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte
inferior e superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as peças
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com

as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

4

800

UND

Mesa em “l” peninsular dimensões: 1500 x 600 x 1800 x 800
x 740 mm (lxpxlxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 03 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
R$
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
R$ 1.339,74
1.071.792,00
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de canto sextavada em chapa de
aço fino frio 1.2mm de espessura medindo 80x80x715mm

com tampa interna sacável em aço chapa #22 medindo
550x61x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras. Tampa sacável deverá proporcionar na parte
inferior e superior passagem para subida e decida de cabos.
Regulador de altura M8x25 sextavado. Todas as peças
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrotástico epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com

as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

5

1200

UND

Mesa reta dimensões: 800 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da R$ 544,58
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,

R$
653.496,00

e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

6

1200

UND

Mesa reta dimensões: 1000 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
R$ 577,51
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com

R$
693.012,00

acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR

14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

7

1600

UND

Mesa reta dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado R$ 609,18
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da

R$
974.688,00

estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

8

1600

UND

Mesa reta dimensões: 1350 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto
de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25 R$ 641,47
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico

R$
1.026.352,00

9

800

UND

Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
Mesa reta dimensões: 1500 x 600 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a R$ 679,34
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado às estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Dois pés laterais em aço, cada pé composto

R$
543.472,00

de: Duas colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40, R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo 580x73x25
mm com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais deverá haver duas tampas sacáveis
em aço chapa #20, medindo 635x118x20mm. Ambas tampas
sacáveis deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
480x43x15mm. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,

acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

10

600

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de trabalho.
Dimensões: 600 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber tratamento
de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – R$ 127,29
para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo
técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

R$ 76.374,00

11

12

600

1.600

UND

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de trabalho.
Dimensões: 800 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber tratamento
de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – R$ 162,60
para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo
técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

R$ 97.560,00

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de trabalho.
Dimensões: 1200 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
R$ 198,23
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em

R$
317.168,00

todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber tratamento
de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo
técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

13

1.600

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de trabalho.
Dimensões: 1350 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em R$ 230,70
todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber tratamento
de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade no

R$
369.120,00

Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo
técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de
sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

14

1.000

UND

Painéis divisores suspensos frontais para mesas de trabalho.
Dimensões: 1500 x 450 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Confeccionados em MDP de 25 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, bordas com acabamento em fita de PVC de 2
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perímetro. Fixação as mesas através de cantoneiras
em chapa de aço. Todas as peças deverá receber tratamento
de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
R$ 248,95
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial; Comprovação de madeira
utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do
material a ser entregue. Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –
para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
dos Recursos Ambientais em nome do fabricante. Catálogo
técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente
constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens
do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de

R$
248.950,00

sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema
relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os
seguintes fatores: conformidade com as especificações,
características técnicas e certificados de conformidade
apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

15

200

UND

Mesa reta ergonomica dimensões: 1600 x 700 x 630/930 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
R$ 2.005,72
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal fixado ao tampo através de
parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha para
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço
#16 de espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de
plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de
tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Este conjunto,
acoplado à estrutura principal, deve permitir uma variação de
altura, com acionamento manual através de manopla frontal
em poliuretano. Estrutura totalmente em aço, permitindo
amplo e livre acesso sob o tampo pelo usuário, além de
sustentação do tampo principal nas extremidades, dando total
estabilidade à mesa. Sistema de elevação totalmente formado
por elementos metálicos. Regulagem de altura, permitindo

R$
401.144,00

curso de 630mm a 930mm de variação de altura do tampo
principal. Controle de altura para o tampo principal com
acionamento mecânico através de manivela retirável
localizada na parte frontal do tampo principal. Sapatas
reguladoras de nível com base em poliestireno injetado de
alto impacto. Todas as peças deverá receber tratamento de
fostização (fosfato de zinco) por imersão, a pintura será no
sistema de eletrotástico epóxi. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e

com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1.200

UND

Cabine individual dimensões: 900 x 600 x 740/1340 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. 01 – Painel frontal medindo 900x1340mm (l x
a) em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
R$
R$ 1.313,01 1
as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm
1.575.612,00
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. 02 – Painel lateral curvo medindo
900x1340mm (l x a) em madeira MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 –
Tubos conectores em aço medindo 25x25x1340mm. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em
nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR

14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

17

1.400

UND

Plataforma de trabalho para 02 pessoas. Dimensões: 1400 x
1400 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Composição:
Dotada de dois tampos em MDF/MDP com 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em PVC
de 3mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Um tampo central complementar em MDF com 25mm de
espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou
similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a
R$
riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de R$ 1.546,88
2.165.632,00
aspecto final fosco na cor a definir, bordas retas com o
mesmo acabamento das faces, dotada de uma tampa
basculante para cada usuário com abertura ascendente para
fácil manuseio e acesso ao leito de fiação e das tomadas,
confeccionada em MDF com 25mm de espessura pintado em
ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou similar com
acabamento goffrato ou similar, resistente a riscos e produtos
de limpezas, com textura uniforme de aspecto final fosco na
cor a definir, borda frontal semi-chanfrada com o mesmo
acabamento das faces, medindo 87x297mm, sistema de
abertura composto de bucha dobradiça diâmetro 1/2x16mm
encaixada na tampa basculante e dobradiça em aço chapa #14

medindo 30x65x24mm com sistema de apoio para tampa
basculante fixada ao tampo central através de parafusos
especiais para madeira. Uma calha de fiação dupla estrutural
em aço chapa #16 com dois leitos de fiação de aço chapa #18
medindo, com quatro pontos para instalação de tomadas de
energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e
tomadas) e quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ.
Calha fixada ao tampo através de buchas metálicas M6,
parafusos Allen M6x12 e arruela de pressão e a dois suportes
instalados na estrutura metálica chapa de aço #14. Base
lateral estruturais tubular em aço 50x50 #14, com sapata
reguladora de nível. Acabamento das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de
aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR

15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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700

UND

Plataforma de trabalho para 01 pessoa. Dimensões: 1400 x
700 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Composição:
Dotada de um tampo em MDF/MDP com 25mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão na a definir com bordas em PVC
de 3mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Dotada de uma tampa basculante para cada usuário com
abertura ascendente para fácil manuseio e acesso ao leito de
fiação e das tomadas, confeccionada em MDF com 25mm de
R$ 1.029,69
espessura pintado em ambas as faces com tinta pulbr/ 30 ou
similar com acabamento goffrato ou similar, resistente a
riscos e produtos de limpezas, com textura uniforme de
aspecto final fosco na cor a definir, borda frontal semichanfrada com o mesmo acabamento das faces, medindo
87x297mm, sistema de abertura composto de bucha
dobradiça diâmetro 1/2x16mm encaixada na tampa
basculante e dobradiça em aço chapa #14 medindo
30x65x24mm com sistema de apoio para tampa basculante
fixada ao tampo central através de parafusos especiais para
madeira. Duas calha de fiação dupla estrutural em aço chapa
#16 com dois leitos de fiação de aço chapa #18 medindo,

R$
720.783,00

com quatro pontos para instalação de tomadas de energia
(conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e
quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ. Calha
fixada ao tampo através de buchas metálicas M6, parafusos
Allen M6x12 e arruela de pressão e a dois suportes instalados
na estrutura metálica chapa de aço #14. Base lateral
estruturais tubular em aço 50x50 #14, com sapata reguladora
de nível. Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a
quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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700

UND

Painéis divisores suspensos frontais para plataformas de
trabalho lineares. Dimensões: 1200 x 200 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Painel divisor em MDF/MDP com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão na a definir com bordas em PVC de 2mm de
espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Fixação e
instalação do painel divisor feito através de duas hastes de
aço para painel divisor medindo 9,53Øx140mm rosca M6 em
uma das extremidades fixadas através de porca M6 instaladas
sob o tampo central. O licitante deverá Apresentar junto com
a proposta comercial; Comprovação de madeira utilizada
(FSC / CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará

R$ 83,53

R$ 58.471,00

desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.
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700

300

UND

UND

Painéis divisores suspensos laterais para plataformas de
trabalho lineares. Dimensões: 600 x 350 mm (lxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Painel divisor curvo em MDF/MDP com 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa
pressão na a definir com bordas em PVC de 2mm de
espessura, na mesma cor do laminado escolhido. Fixação e
instalação do painel divisor feito através de hastes de aço. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em
nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

R$ 75,73

R$ 53.011,00

Gabinete diretor. Dimensões 1950 x 1800 x 740cm.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
R$
R$ 3.393,56
Menos).
1.018.068,00
Gabinete trabalho composto por mesa principal medindo
1800x900x740 mm, tampo constituído em MDP de 25 mm

de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Painel frontal em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Painel frontal fixado à estrutura lateral da mesa através de
parafusos de aço e buchas metálicas. Estruturada através de
01 montante medindo 900x715mm em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com reguladores de nível. Armário de Apoio
lateral com 02 portas de correr com prateleira interna e 04
gavetas laterais medindo 1800x450x715mm. Tampo:
constituído em MDP (madeirado) de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Portas de correr com fechadura com travamento superior
Puxadores embutidos cromados. Internamente com 01
prateleira regulável, constituído em MDP de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Com quatro gavetas, confeccionadas em chapa de aço
#24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada
através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre
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corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente
das gavetas em madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Puxadores embutidos na parte
superior das gavetas. Acabamento das bordas em fita de PVC
colada a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultâneo das gavetas, com 02 chaves
dobráveis. Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de
30x30mm com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de
09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema
eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de
nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
Mesa de reunião redonda. Dimensões: 1000 x 740 mm
(lxpxlxpxh).
R$ 723,88
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

R$
651.492,00

01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo
de 2,5 mm. Estrutura de sustentação da mesa com tubo
metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas
extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do tubo central,
com ventosas para fixação do tampo, pé dotado de 4 patas pé
estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm
com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8,
soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco)
por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta

condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião redonda. Dimensões: 1200 x 740 mm
(lxpxlxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
01 - Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo
de 2,5 mm. Estrutura de sustentação da mesa com tubo
metálico central de 4" de diâmetro com tampas soldadas nas
extremidades do tubo, em chapa de aço #14 formato “U”
medindo 380x43x15mm, soldadas a partir do tubo central,
com ventosas para fixação do tampo, pé dotado de 4 patas pé
estampado em chapa de aço #16 medindo 380x73x25mm
com suporte para sapatas niveladoras com rosca M8,
soldadas a partir do tubo central. Todas as peças de aço
deverá receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) R$ 820,77
por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi.
O licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

R$
738.693,00

Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular. Dimensões: 1600 x 900 x 740
mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo
R$ 1.079,14
de 2,5 mm. Um painel frontal em MDP com 18mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de
1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais
em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em
chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas

R$
323.742,00

niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá
haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo
635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna
fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as
tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de
aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais

necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular. Dimensões: 2000 x 1200 x 740
mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo
de 2,5 mm. Um painel frontal em MDP com 18mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de
1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais R$ 1.160,94
em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em
chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá
haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo
635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna
fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as
tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC

R$
348.282,00

coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de
aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.

Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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Mesa de reunião retangular dimensões: 2700 x 1200 x 740
mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda com acabamento em
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo
de 2,5 mm. Um painel frontal em MDP com 18mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melamínico baixa pressão com bordas em PVC extrudado de
1mm de espessura, na mesma cor do laminado escolhido.
Uma calha central para passagem dos cabos. Dois pés laterais
em aço, cada pé composto de: Duas colunas verticais em
chapa de aço #18 medindo 668,5x62x40mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de
aço #16 medindo 600x73x25mm com suporte para sapatas
R$ 1.653,80
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais deverá
haver uma tampa externa sacável em aço chapa #20 medindo
635x118x20mm com sistema de fixação com suporte de
cremalheiras e fixação nas colunas verticais e tampa interna
fixa em chapa #20 medindo 635x118x20mm. Ambas as
tampas deverão proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e decida de cabos. A parte superior da
estrutura será em chapa de aço #14 formato “U” medindo
600x43x15mm. Acabamento das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as peças de
aço deverá receber tratamento de fostização (fosfato de
zinco) por imersão, a pintura será no sistema de eletrostático
epóxi. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela

R$
496.140,00

Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13966/2008; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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150

UND

Mesa de reunião retangular, dimensões: 3300 x 1200 x 740
mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para R$ 1.976,76
Menos).
Tampo bipartido constituído em MDP de 25 mm de

R$
296.514,00

espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Um painel frontal em MDP com
18mm de espessura, revestido em ambas as faces em
laminado melamínico baixa pressão com bordas em PVC
extrudado de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado
escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos. Dois
pés laterais e um central em aço, cada pé composto de: Duas
colunas verticais em chapa de aço #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa de aço #16 medindo
600x73x25mm com suporte para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas verticais deverá haver uma tampa
externa sacável em aço chapa #20 medindo 635x118x20mm
com sistema de fixação com suporte de cremalheiras e
fixação nas colunas verticais e tampa interna fixa em chapa
#20 medindo 635x118x20mm. Ambas as tampas deverão
proporcionar na parte inferior e superior passagem para
subida e decida de cabos. A parte superior da estrutura será
em chapa de aço #14 formato “U” medindo 600x43x15mm.
Acabamento das bordas em fita de PVC coladas a quente
pelo sistema holt-melt. Todas as peças de aço deverá receber
tratamento de fostização (fosfato de zinco) por imersão, a
pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial Laudo
técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico

Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.200

UND

Gaveteiro fixo com 2 gavetas. Dimensões: 300 x 470 x 250
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
R$ 395,35
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.

R$
869.770,00

Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma
côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento.
Acabamento das bordas em fita de PVC colada a quente pelo
sistema holt-melt. Fechadura com fechamento simultâneo das
02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não

apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.500

UND

Gaveteiro volante com 3 gavetas. Dimensões: 300 x 470 x
580 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em R$ 594,70
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com
forma côncava com aproximadamente
130 mm de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada
a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechamento
simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04
rodízios. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13961/2010; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de

R$
1.486.750,00

Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.500

UND

Gaveteiro volante com 4 gavetas. Dimensões: 400 x 470 x
580 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas R$ 741,70
transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço,

R$
1.854.250,00

roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com
forma côncava com aproximadamente
130 mm de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada
a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechamento
simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Com 04
rodízios. O licitante deverá Apresentar junto com a proposta
comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13961/2010; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo

fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.500

UND

Gaveteiro lateral com 4 gavetas. Dimensões: 400 x 600 x
740 (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Corpo: constituído em MDF/MDP de 18 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço,
roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em
madeira MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas R$ 829,68
as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com
forma côncava com aproximadamente
130 mm de
comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC colada
a quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com fechamento
simultâneo das gavetas, com 02 chaves dobráveis. Rodapé
em chapa de aço seção retangular de 30x30mm, fosfatizado
através de 09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo
sistema eletrostático curado em estufa com sapatas
reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas
tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma

R$
2.074.200,00

NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. atálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.100

UND

Armário baixo complemento/apoio. Dimensõe 600 x 600 x
740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a R$ 853,07
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.

R$
1.791.447,00

Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com
travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm
de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável,
constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em
tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de
1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de

conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.900

UND

Armário baixo. Dimensões: 800 x 470 x 740 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com
travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm
de comprimento. Internamente com 01 prateleira regulável, R$ 863,09
constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em
tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de
1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,

R$
2.502.961,00

comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1.600

UND

Armário médio. Dimensões: 800 x 470 x 1050 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
R$
R$ 1.017,89
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
1.628.624,00
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.

Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com
travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm
de comprimento. Internamente com 02 prateleira regulável,
constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em
tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de
1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de

conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.900

UND

Armário alto. Dimensões: 800 x 470 x 1640 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com
travamento superior Puxadores do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm
R$
de comprimento. Internamente com 03 prateleira regulável, R$ 1.458,16
4.228.664,00
constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Rodapé em
tubo de aço seção retangular de 60x30mm com espessura de
1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado
em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,

comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.900

UND

Armário alto porta baixa. Dimensões: 800 x 470 x 1640 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDF/MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
R$
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a R$ 1.330,83 3.859.407,00
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2mm. Bordas transversais com acabamento
em fita de PVC de 2mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo: constituído
em MDF/MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC de 2mm de espessura, colada a

quente pelo sistema holt-melt, a união dos componentes do
corpo dos armários é feita por tambores e parafusos do tipo
minifix com tampas de acabamento na cor do melaminico.
Portas baixas de giro com abertura minima de 110°.
Fechadura com travamento superior, com chave
escamotiável. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo
com forma côncava com aproximadamente 130 mm de
comprimento. Parte inferior com uma prateleira interna e
parte superior com duas prateleiras reguláveis através de
pinos de aço, constituído em MDF/MDP de 18mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC
de 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm,
com espessura mínima de 1,2mm, fosfatizado através de 09
banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema
eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de
nível parafuso M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em
nylon injetado. O licitante deverá Apresentar junto com a
proposta comercial Laudo técnico emitido por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado
pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade
com especialidade em ergonomia, certificado pela
Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13961/2010; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais

necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos..
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1.600

UND

Armário extra alto. Dimensões: 800 x 470 x 2100 mm
(lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo
e portas: constituído em MDP de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
R$
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1 R$ 1.863,17
2.981.072,00
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Portas altas de giro com abertura de 110°. Fechadura com
travamento superior. Puxadores do tipo Zamak niquelado
redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm
de comprimento. Internamente com 04 prateleira regulável e
01 fixa, constituído em MDP Preto de 18 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de 1
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Base: Rodapé em tubo de aço seção retangular de 60x30mm
com espessura de 1,5mm, fosfatizado através de 09 banhos
de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático
curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso
M8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O

licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13961/2010; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o

período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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1.200

UND

Arquivo com 4 gavetas para pastas suspensas. Dimensões:
450 x 470 x 1350 mm (lxpxh).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. Corpo:
constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 gavetas com
corrediças telescópicas, para armazenar pasta suspenas. Base:
Rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm,
fosfatizado através de 09 banhos de imersão, pintado em
R$
epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com R$ 1.589,47
1.907.364,00
sapatas reguladoras de nível parafuso M8, rosca métrica e
sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá
Apresentar junto com a proposta comercial Laudo técnico
emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou
Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho
e devidamente registrado em seu respectivo conselho de
classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associação Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado
está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR17 (ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13961/2010; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos

Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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2.000

UND

Acessório para pasta suspensa.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Acessório duplo para pasta suspensa, para armário medindo
76cm, de saque frontal com abertura total, com divisão
central para duas fileiras, permitindo acesso ao fundo,
confeccionado em aço fosfatizado através de 09 banhos de
imersão, pintado em tinta epóxi na cor preta. Corrediças
telescópicas fabricadas em chapa de aço com acabamento em R$ 165,94
zinco eletrolítico com deslizamento leve e suave através de
rolamentos, roldanas e esferas de aço, capacidade de
arquivamento de até 40kg. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Laudo de ensaio (Emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO) de resistência à
corrosão da pintura em câmara de névoa salina NBR
8094/193, emitido por laboratório acreditado pelo CGCREINMETRO para este ensaio, com no mínimo 950 horas de

R$
331.880,00

exposição. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT,
ou outra certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando
que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT
NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT
NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.
Cesto coletor de lixo.
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2200

UND

(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Composto por 04 laterais em madeira MDP (aglomerado) de
18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento
das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Medidas 300x280x330mm. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas

R$ 69,27

R$
152.394,00

e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.
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2.200

500

UND

UND

SUPORTE PARA CPU MÓVEL.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Suporte para cpu em polipropileno regulável, com rodízios,
Confeccionado em polipropileno com regulagem de largura
permitindo ajuste para gabinetes de 15,5 a 23cm, com
capacidade para até 18kg. Estrutura com 04 (quatro) rodízios
duplos med. 308x150x230mm. O licitante deverá Apresentar
junto com a proposta comercial Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.

R$ 57,91

R$
127.402,00

MESA DE CANTO EXECUTIVA. DIMENSÕES 600 X
600 X 330CM.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Mesa de canto med.
600X600X330mm, Tampo R$ 314,05
confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na
face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com
acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e
produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final

R$
157.025,00

fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180
graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço
com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal,
fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com
parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de
sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em
nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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500

UND

MESA DE CENTRO EXECUTIVA. DIMENSÕES 1200 X
600 X 330CM.
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Mesa de canto med.
600X600X330mm, Tampo
confeccionado em MDF com 25mm de espessura, pintado na
face superior e inferior em tinta PU-LBR/30 ou similar com R$ 473,31
acabamento GOFFRATO ou similar, resistente a riscos e
produtos de limpezas, com textura uniforme de aspecto final
fosco na cor preta; bordas chanfradas e arredondadas a 180
graus com o mesmo acabamento. Estrutura em tubo de aço
com seção oblonga (50x25)mm, formato trapezoidal,
fosfatizado, pintado em epoxi-pó. Fixada ao tampo com

R$
236.655,00

parafusos e buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de
sapatas estabilizadoras em poliuretano integral. O licitante
deverá Apresentar junto com a proposta comercial;
Comprovação de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em
nome do fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos
quais necessariamente constarão imagens e desenhos com
cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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300

UND

BALCÃO RETO. DIMENSÕES: 1350 X 600/700 X 1100
MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com R$ 1.013,44
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal até o piso
em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm

R$
304.032,00

de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo
seu perímetro. Painel frontal até o pisofixado às estruturas
laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e
parafusos de aço e buchas metálicas. Uma calha para
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço
#16 de espessura, com quatro pontos para instalação de
tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de
plugues e tomadas) e quatro pontos para instalação de
tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. Tampo balcão
medindo 1400x300mm constituído em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro. Dois pés laterais em MDP de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com 02
reguladores de altura. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser
entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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300

UND

BALCÃO EM “L”. DIMENSÕES: 1350 X 1350 X 1100
MM (LXPXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Tampo curvo constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a R$ 1.710,59
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com
raio mínimo de 2,5 mm. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro.
Dotadas com 02 passa cabos diâmetro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal até o piso
acompanhando a curvatura do tampo, em madeira MDP de

R$
513.177,00

18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro.
Painel frontal até o pisofixado às estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e
buchas metálicas. Uma calha para passagem de fiação sob o
tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
lógico e telefônico, em chapa de aço #16 de espessura, com
quatro pontos para instalação de tomadas de energia
(conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e
quatro pontos para instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor
de cabos. Tampo balcão medindo 1400X1400x300mm
constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de
2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perímetro. Dois pés laterais em MDP de 25 mm
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo
seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm, com 02
reguladores de altura. O licitante deverá Apresentar junto
com a proposta comercial Laudo técnico emitido por
Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e
devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe,
e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia,
certificado pela Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO), atestando que o produto ofertado está em
conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia); Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o mobiliário atende o disposto na norma
NBR 13966/2008; Comprovação de madeira utilizada (FSC
/ CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser

entregue. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA – para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos
Ambientais em nome do fabricante. Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o fabricante tem
seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento
e conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.

46

2.000

UND

CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM 600MM
DE LARGURA com fixação sob o tampo, permitindo o
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para
instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para
instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o
fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT

R$ 27,84

R$ 55.680,00

NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT
NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.
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2.000

UND

CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM 900MM
DE LARGURA com fixação sob o tampo, permitindo o
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para
instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para
instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o
fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT
NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT
NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:

R$ 39,93

R$ 79.860,00

conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05
anos.
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UND

CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM 1200MM
DE LARGURA com fixação sob o tampo, permitindo o
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em
chapa de aço #16 de espessura, com quatro pontos para
instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e quatro pontos para
instalação de tomadas tipo RJ e 01 divisor de cabos. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o
fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT
NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT
NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão
imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote,
comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha
de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para
a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores:
conformidade com as especificações, características técnicas
e certificados de conformidade apresentados, qualidade,
durabilidade,
acabamento,
estética,
ergonomia
e
funcionalidade.
A
não
apresentação
acarretará
desclassificação do licitante. Declaração de garantia emitida
exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa
devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada
em cartório, onde o período mínimo de garantia seja de 05

R$ 53,46

R$
106.920,00

anos.
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640

UND

DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE 70 MM,
ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA BASCULANTE
ACIMA DO TAMPO. DIMENSÕES: 600 X 70 X 1100 MM
(LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas
reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto
e dotado de cremalheiras nas extremidades verticais em
ambos os lados. Placas de fechamento em ambas as faces de
saque frontal em MDP com 15mm de espessura com
revestimento em ambas as faces em laminado melamínico
BP texturizado e acabamentos das bordas em PVC na mesma
cor do laminado, afixadas no quadro através de pinos de
nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos os
lados do painel, acima e abaixo da superfície de trabalho,
permitindo inspeção e manutenção dos cabos. Calha superior
(roda-tampo) em aço em ambas as faces com tampas
articuladas de abertura com deslizamento ascendente com
fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas e R$ 644,81
suporte interno sacável com lugar para aplicação de no
mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A
estruturação do biombo deverá permitir a utilização de
rodapé em aço em ambas as faces com tampas de saque
frontal com altura de 100mm sem elementos horizontais no
piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza.
Acabamento lateral (vertical) e superior em alumínio
extrudado de formato curvo. Todas as peças de aço deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma

R$
412.678,40

Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13964/2003; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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640

UND

DIVISÓRIA MODULADA COM ESPESSURA DE 70 MM,
ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA BASCULANTE
ACIMA DO TAMPO. DIMENSÕES: 750 X 70 X 1100 MM
R$ 762,97
(LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Formada por quadro em aço chapa #18, com sapatas

R$
488.300,80

reguladoras de nível em poliestireno injetado de alto impacto
e dotado de cremalheiras nas extremidades verticais em
ambos os lados. Placas de fechamento em ambas as faces de
saque frontal em MDP com 15mm de espessura com
revestimento em ambas as faces em laminado melamínico
BP texturizado e acabamentos das bordas em PVC na mesma
cor do laminado, afixadas no quadro através de pinos de
nylon injetado. Remoção frontal das placas em ambos os
lados do painel, acima e abaixo da superfície de trabalho,
permitindo inspeção e manutenção dos cabos. Calha superior
(roda-tampo) em aço em ambas as faces com tampas
articuladas de abertura com deslizamento ascendente com
fixação da posição aberta para fácil manuseio de tomadas e
suporte interno sacável com lugar para aplicação de no
mínimo 3 tomadas universais (conforme novo padrão
brasileiro de plugues e tomadas) e 2 tomadas tipo RJ. A
estruturação do biombo deverá permitir a utilização de
rodapé em aço em ambas as faces com tampas de saque
frontal com altura de 100mm sem elementos horizontais no
piso para facilitar o acesso de instrumentos para limpeza.
Acabamento lateral (vertical) e superior em alumínio
extrudado de formato curvo. Todas as peças de aço deverá
receber tratamento de fostização (fosfato de zinco) por
imersão, a pintura será no sistema de eletrostático epóxi. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério
do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo
conselho de classe, e por profissional/entidade com
especialidade em ergonomia, certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando que o
produto ofertado está em conformidade com a Norma
Regulamentadora NR-17 (ergonomia); Certificado de
Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora
acreditada pelo inmetro, comprovando que o mobiliário
atende o disposto na norma NBR 13964/2003; Comprovação
de madeira utilizada (FSC / CERFLOR) em nome do
fabricante do material a ser entregue. Certificado de
Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis – IBAMA – para Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome
do fabricante. Certificado de Conformidade emitido pela
ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo inmetro,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas certificado
conforme a PE-289.06, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR
14847, ABNT NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR
15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR
8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR
11003. Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas
para todos os itens do lote, comprovando que os itens
ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. Esta
condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade apresentados, qualidade, durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo
fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e
com firma reconhecida e registrada em cartório, onde o
período mínimo de garantia seja de 05 anos.
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320

CONECTOR
PARA
DIVISÓRIAS
MODULADAS.
DIMENSÕES: 70 X 70 X 1100 MM (LXEXH).
(Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).
Coluna Conectora para junção de painéis, quando dispostos em
ângulo de 90º, seção quadrada 70x70mm em aço com
espessura mínima de 1,5mm, fosfatizada através de 09 banhos
R$ 159,64
UND de imersão, pintadas em epóxi com sapatas reguladoras de
nível, utilizada para unir os painéis e estruturar a mesa. O
licitante deverá Apresentar junto com a proposta comercial
Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, ou outra
certificadora acreditada pelo inmetro, comprovando que o
fabricante tem seu processo de preparação e pintura de
superfícies metálicas certificado conforme a PE-289.06,
garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT

R$ 51.084,80

NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 5770, ABNT
NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT
NBR 10443, ABNT NBR 11003. Catálogo técnico de cada
produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens
e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando
que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação.
Esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos
mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e certificados de
conformidade
apresentados,
qualidade,
durabilidade,
acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não
apresentação acarretará desclassificação do licitante.
Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante,
assinada por pessoa devidamente acreditada e com firma
reconhecida e registrada em cartório, onde o período mínimo
de garantia seja de 05 anos.
VALOR TOTAL LOTE 04 (R$)

R$ 47.188.462,00

LOTE 05
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO

VALOR
TOTAL (R$)
UNIT. (R$)

Cadeira monobloco com fixação direta no piso.

1

Concha única injetada, com cantos arredondados, em
polipropileno copolímero PP, na cor a definir. Fogo retardante e
resistência ao fogo atingindo a classificação V0 de
flamabilidade, e a raios UV (Ultravioleta), assento com
antiderrapante projetado na própria injeção do plástico (é
vedada adaptações), drenos e rebaixos laterais para escoamento R$ 206,36
total da água; Fixação do assento diretamente no piso por no
30.000 UND mínimo 04 parafusos com tampulhos e não visíveis após a
instalação. Numeração injetada em polipropileno copolímero
com espaço para duas letras e três números, permanecendo
visível mesmo com o espectador sentado;
- Dimensões mínimas:

R$
6.190.800,00

Largura do assento: 420 mm;
Profundidade do assento: 450 mm;
Altura do encosto: 350 mm;
Espessura: 04 mm;
Assento Certificado para uso em Eventos Esportivos de acordo
com a Norma ABNT 15.925:2.011 e Portarias Nº 590 e Nº 622
do Inmetro.
A licitante vencedora deverá apresentar uma AMOSTRA do
produto ofertado para a verificação de conformidade com a
especificação.
A licitante deverá apresentar o Certificado de Conformidade do
Produto em nome do FABRICANTE e emitido pelo organismo
certificador homologado pelo Inmetro, comprovando a sua
certificação. Conforme portarias 590 e 622.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
A licitante deverá apresentar para a execução do serviço de
instalação, um responsável técnico registrado pelo CREA. O
responsável técnico poderá pertencer ao quadro funcional da
empresa ou através de contrato de trabalho entre o profissional
e a empresa licitante.

Cadeira fabricada em polipropileno copolímero por moldagem
a sopro com proteção anti-uv, assento e encosto em paredes
duplas hermeticamente fechada de 04 mm, design em linhas
retas e acabamento fosco na cor a definir.
Assento com rebatimento por eixo único central através de
contra-peso em aço tratado e zincado a fogo.
2

2.000 UND

Estrutura de fixação individual no piso ou espelho, em chapa
de aço zincado a fogo de espessura mínima de 04 mm.
A fixação será química no piso com 03 pontos, utilização de
prisioneiros, porcas e arruelas zincados a fogo.
Estofamento produzido em poliuretano com densidade

R$ 579,77

R$
1.159.540,00

mínima de 30 para o encosto e 40 para o assento, revestido
com coro ecológico.
Braço não compartilhado, monobloco produzido em aço
galvanizado com apoio de braço e integral skin.
Numeração injetada em polipropileno com espaço para duas
letras e três números tamanho mínimo das letras 12 mm,
fixada na parte inferior do assento através de dois arrebites
em aço inox, visível com o assento rebatível.
Dimensões:








Largura do assento: 420 mm
Profundidade do assento: 400 mm
Largura do encosto: 420 mm
Altura do encosto: 370 mm
Profundidade aberta: 515 mm
Profundidade fechada: 280 mm



Altura total da cadeira 780 mm, considerando o
assento fixado em altura 450 mm.
Cadeira fabricada em polipropileno copolímero por
moldagem a sopro conforme norma da ABNT NBR
15.925:2.011.
Assento e encosto em paredes duplas hermeticamente
fechadas de 04 mm, design em linhas retas e acabamento
fosco na cor a definir.
Assento com rebatimento por eixo único central através de
contra-peso em aço tratado e zincado a fogo conforme norma
da ABNT 15925.
UND
3

3.000

Estrutura de fixação individual no piso em estrutura de aço
carbono zincado á fogo.
Braço não compartilhado, monobloco produzido em aço
galvanizado com apoio de braço e integral skin.
Plaqueta de identificação são obtidos pelo processo de
injeção, na fixação são utilizados rebites.
Estofamento produzido em poliuretano com densidade
mínima de 30 para o encosto e 40 para o assento, revestido
com coro ecológico.

R$ 851,96

R$
2.555.880,00

Assento Certificado para uso em Eventos Esportivos de
acordo com a Norma ABNT 15.925:2.011. Obediência
integral à portaria Nº 590 e Nº 622 do Inmetro, que trata
sobre o conforto e segurança do espectador, bem como a
prevenção de acidentes, e ensaios que atestam a qualidade e
durabilidade do produto.
Dimensões:

•

Largura do assento: 430 mm; Profundidade do
assento: 450 mm
•
Largura do encosto: 430 mm; Altura do encosto: 500
mm
•
Profundidade aberta: 570 mm; Profundidade fechada:
300 mm
•
Altura total da cadeira 910 mm, considerando o
assento fixado em altura 450 mm.
•
Entre-eixo Mínimo: 570mm.
Placa única de formato quadrado injetada em polipropileno, na
cor a escolher.
Resistência atingindo a classificação V0 atendendo a norma
UL94 de fl a ma bi li da de , e a rai os UV (Ultravioletas);
Medindo 250 mm X 250 mm e espessura de 12 mm contendo
10 engates macho/fêmea encaixável para interligação, este
número máximo de engates facilita a montagem e
desmontagem do piso.

4

Placa sobreposta a no mínimo 20 pinos de borracha sintética
por placa, com características de dureza e absorção a impacto
mínimas de 70 shore, com a finalidade de amortecimento,
40.000 UND
estabilidade, impulso, anti-ruido e anti-lesão; Pinos
amortecedores fabricados em borracha sintética EPDM, para
utilização em ambientes fechados ou abertos devido a sua
resistência a intempéries. Medidas do pino: encaixe de
Ø16mm com altura de 8,5mm, com aba de batente com
Ø21mm com 2,5mm de espessura.
Rampa única de acabamento lateral com canto reto injetada
em polipropileno copolímero, na cor a escolher medindo no
mínimo 250 mm X 50 mm contendo engate macho/fêmea
encaixável para interligação;

R$ 31,13

R$
1.245.200,00

Rampa única de acabamento lateral 90°, contendo raio
mínimo de 50 mm injetada em polipropileno copolímero, na
cor a escolher, contendo engates macho/fêmea encaixável para
interligação;
Faixa de demarcação com tinta especial na cor branca com
aplicação de promotor de aderência de acordo com as
modalidades esportivas (Demarcação Oficial Multiuso) a
definir, a pintura terá resistência para o não desplacamento da
tinta.
VALOR TOTAL LOTE 05 (R$)

VALOR TOTAL DOS LOTES

R$ 11.151.420,00

R$ 234.846.003,70

ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo
com as necessidades e conveniências do CONTRATANTE:
O início do fornecimento dos itens licitados ocorrerá após o recebimento pelo licitante
contratado da ordem de fornecimento ou de serviço emitida pelo Município.
A entrega dos produtos objeto da licitação SERÁ DE FORMA PARCELADA e deverá
ocorrer na sede do município (prefeitura), setor de almoxarifado, dentro do prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis contados a partir do efetivo e comprovado recebimento da “ordem de
fornecimento” emitida pelo setor interessado.
A CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de
Fornecimento”, conforme o caso, conforme modelo previamente apresentado pelo
CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário
autorizado.
O fornecimento parcelado dos produtos licitados será realizado por meio de autorizações de
fornecimento, nas quais deverão constar o detalhamento do objeto a ser adquirido e os
respectivos quantitativos.

A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos,
bem como efetuar a substituição nas condições especificadas neste termo, e totalmente às suas
expensas, de qualquer produto entregue comprovadamente defeituoso ou impróprio, sem
prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Sendo facultada ao CONTRATANTE o
acompanhamento das notas fiscais/faturas fornecidas pelas distribuidoras.
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
O CIMAMS não aceitará ou receberá qualquer produto com atraso, defeitos ou imperfeições,
em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em
desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao
Fornecedor efetuar as substituições necessárias em prazo a ser determinado, por essa
Coordenadoria, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual;
O prazo de garantia dos produtos deverá ser de acordo com cada produto iniciando a partir da
entrega junto ao municipio consorciado.
Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, acondicionados e transportados
com segurança e sob a responsabilidade do fornecedor o Município Consorciado recusará os
produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Termo;
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento e a fiscalização, assim como o recebimento e a conferência dos produtos
entregues, serão realizados por pessoa designada pelo município consorciado.
A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização, bem
como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pelo órgão fiscalizador.
O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a
responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes
do contrato.
CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
No valor da proposta, deverão estar incluídos todos os custos eventualmente incidentes pelos
quais respondam os licitantes.
DA FORMA DE PAGAMENTO

Esclarece que trata-se de Processo Por Registro de Preços o qual a Ata terá validade de um
ano.
A CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis a contar do terceiro dia útil
de cada mês, pré-faturamento referente ao mês anterior com detalhes dos fornecimentos, para
conferência por parte do CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
Depois de realizada conferência e aprovação de faturamento mensal, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento, que deverá ser entregue na Secretaria de
Administração, para fins de liquidação.
O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até (trinta) dias, contado da
data da protocolização junto ao órgão competente da nota fiscal/fatura, mediante depósito
creditado em conta corrente da CONTRATADA.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a conferência e atestação do objeto
ou no caso de erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, situação em que o pagamento será
suspenso e a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA, cessando a contagem do
prazo até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
A contagem do prazo para pagamento será reiniciado logo após reapresentação e
protocolização junto ao órgão competente do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo do fornecimento dos produtos pela CONTRATADA.
O CONTRATANTE não fica obrigado a adquirir as peças na totalidade do valor e das
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetivamente efetuado.
DAS OBRIGAÇÕES DO CIMAMS E MUNICIPIOS CONSORCIADOS
Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para ao
fornecimento dos produtos licitado e prestação dos serviços.
Fornecer a estrutura necessária para o recebimento dos produtos;
Pagar pontualmente ao licitante contratado, de acordo com os prazos e condições previstos e
conforme a proposta oferecida pelo licitante contratado;
Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos termos do art.
67 da Lei nº 8.666/93.

Notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no
cumprimento do objeto licitado, fixando prazo para sua correção.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.
Respeitar aos prazos e demais especificações pertinentes à execução do objeto licitado, para
que sejam atendidos os interesses do Município.
Prestar diligentemente o fornecimento dos objetos da presente licitação, dentro de elevados
padrões de qualidade e confiabilidade;
Entregar os produtos objeto da licitação, na sede do município (prefeitura), setor de
almoxarifado, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do efetivo e
comprovado recebimento da ordem de fornecimento emitida pelo setor interessado.
Fornecer as peças discriminadas pelo Anexo I do Edital serão entregues na sede do município
(prefeitura), setor de almoxarifado.
Os produtos ou serviços serão aceitos no ato da entrega, em princípio provisoriamente e após
inspeção, verificação, se encontrado algum fator destoante do previsto quanto à qualidade,
quantidade, serão rejeitados, no todo ou em parte; deste modo o licitante terá o prazo de 03
(três) dias úteis para fornecer novamente o produto (substituição) e entregá-lo no ponto
convencionado (sede do município (prefeitura), setor de almoxarifado; ou local designado
pela CONTRATADA em se tratando dos serviços de manutenção), ou para a nova prestação
dos serviços, a contar do recebimento da formalização notificada quanto a recusa pelo
fiscalizador responsável , que designará profissional para a fiscalização.
Não deverá transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do
objeto do Contrato sem prévio consentimento, por escrito, do CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por
seus prepostos.
Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento dos produtos licitados, prestando prontamente todos os esclarecimentos
solicitados.

Credenciar junto Município um Preposto, para prestar esclarecimentos e atender às
reclamações que porventura surjam durante a execução do Contrato.
Responsabilizar-se-á por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fornecimento dos produtos licitados tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
Responsabilizar-se-á por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato.
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);
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Fornecer o material de expediente com no máximo 12 (doze) meses de fabricação,
comprovados na data da entrega provisória.

Luiz Wanderley dos Santos Lobo Secretário
Executivo do CIMAMS

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

Pelo
presente
instrumento,
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
___________________________________________________________________________
__, portador(a) do Documento de Identidade n.º ____________________, inscrito no CPF
sob
o
nº
_____________________,
como
representante
da
licitante
______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________, para participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS, na
qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu
nome, bem como formular proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de
documentos e propostas, interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que
tudo daremos por firme e valioso.
Local, data.
Assinatura: ______________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________
Qualificação: _____________________________________________________

Atenção: Reconhecer firma.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº,
________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Sr(a)
______________________________________________, portador do Documento de
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital de
Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/02, sob pena de
responsabilização nos termos da lei.
Local, data.
Assinatura: ______________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________
Qualificação: _____________________________________________________

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como
____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não
está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.
Ressalva: (
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e
pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita
às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Local, data.
Assinatura: ______________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________
Qualificação: _____________________________________________________

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA
JURÍDICA
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
______________________________________________, portador do Documento de
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da
Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: (

) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Local, data.
Assinatura: ______________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________
Qualificação: _____________________________________________________

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019

A empresa ____________________________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a) ______________________________________________, portador do Documento de
Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,
DECLARA, sob as penas da lei, que não está suspensa temporariamente da participação em
licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público e, da mesma forma não está na
situação de empresa/pessoa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma
dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Local, ____ de _______________ de 2019.

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.

ANEXO VIII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º XXX/2019
Pelo presente instrumento, o CIMAMS – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área
Mineira da Sudene - Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situado na Rua
Tupiniquins, Nº 490, Bairro Melo, Montes Claros/MG, inscrito no CNPJ 21.505.692/0001-08,
representado por seu Presidente, Sr Edmarcio Moura Leal, residente e domiciliado em Matias
Cardoso,
a
seguir
denominado
ÓRGÃO
GESTOR
e
a
Empresa
___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº________________________, com sede na __________________________________
nº_______ - __________ , neste ato representada por __________________________,
Carteira
de
Identidade
nº___________________________
e
CPF
nº
______________________, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº.
8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES,
MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE –
CIMAMS.
Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem
transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial apresentada
pela CONTRATADA no Processo Licitatório nº 020/2019, Pregão Presencial por Registro de
Preços nº 014/2019.
2 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, o CIMAMS/
Entidades adesos, não serão obrigados a efetuar a aquisição, exclusivamente por seu
intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo utilizar para tanto, outros
meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.

3 DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O gerenciamento deste instrumento caberá ao CIMAMS.
4 DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estão registrados nessa Ata
de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM

UND

QTD

DESCRIÇÃO

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas
seguintes hipóteses:
a)
Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, na
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda,
em caso de força maior caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, nos termos do
art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93;
b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou,
ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição de custos e/ou
preço de mercado;
Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.).
5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de multa de 2%
(dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado.
Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da
convocação formal.
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua publicação.
Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços injustificadamente será
aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no

ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93,
10.520/02 e demais disposições vigentes.
No caso de descumprimento (não assinatura), o CIMAMS se reserva no direito de convocar
outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo
detentor.
Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos
no edital.
A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, estará
disponível no setor de licitações do CIMAMS.
É vedado reajustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de
Preços.
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de
Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial
deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do
percentual determinado.
Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão concedidos depois de
decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação dos Órgãos/ Entidades adesos,
que deverão comprovar através de percentuais do INPC/FGV, o reajuste pleiteado.
Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor originalmente constante da proposta
e aquele vigente no mercado à época do registro.
Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o CIMAMS solicitará
ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço registrado, de
forma a adequá-lo ao praticado no mercado.
Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CIMAMS poderá rescindir esta ata e
convocar, nos termos da legislação vigente e pelo valor do 1º (primeiro) colocado, as demais
empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova
licitação em caso de fracasso na negociação.
Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou
inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de
preços.
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no Edital e da Ata
de Registro de Preços;
Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e
XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93;
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste
Registro;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados.
Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de Registro de Preços.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita
pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação das penalidades previstas
em Edital.
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
FORNECEDOR relativas ao fornecimento dos serviços, permanecendo mantido o
compromisso da garantia dos anteriormente ao cancelamento.
Caso o CIMAMS não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até
que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a ata de registro de preços.
É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação
financeira sem a prévia e expressa autorização do CIMAMS.
6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da(o) Contratada(o):
a) Cumprimento integral do objeto deste contrato;

b) execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de multa de 30%
(trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente justificados;
c) arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto incluindo obrigações
trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, bem como outras de quaisquer espécies para
a execução do objeto contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento;
d) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas desta contratação;
e) responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto materiais, morais e/ou
pessoais, durante a execução do objeto contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por
ação ou omissão própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;
f) assumir os riscos inerentes às atividades;
g) a Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou despesas decorrentes de
casos fortuitos ou força maior;
h) manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ele (a) assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei nº
8.666/93 e suas alterações.
7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto quando houver
garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à
consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais informações que achar
pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas neste processo licitatório;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às
dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro;
Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as
certidões negativas do FGTS e INSS;
Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade de acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente;
Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na realização de prestação
de serviço, para imediata correção;
Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do
Objeto;
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às
dependências do Órgão ou Entidade adeso ao Registro.
8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorização
de fornecimento, ou outro documento equivalente.
9 DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e em até 30 (trinta)
dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou fatura hábil,
acompanhada das CND’s de INSS e FGTS.
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e seu
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua apresentação válida.
10 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes
situações:
a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes nesta Ata de
Registro de Preços, no Edital e seus anexos;
b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de
Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste
Registro;
d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
11 DAS PENALIDADES

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata de
Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, garantida a prévia e
ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de
10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei
8.666/93.
A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as
multas previstas.
Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a nota de empenho
injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida
a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar
e contratar com município pelo prazo de até dois anos, sem prejuízo da ação penal
correspondente na forma da lei.
Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do Órgão/entidade adeso, serlhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o direito de ampla defesa, não sendo
efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja
inscrita na dívida ativa do CIMAMS/Entidade adeso, podendo, ainda o Órgão/entidade
proceder à cobrança judicial.
Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco dias úteis, a contar da
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.
Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, inclusive a reabilitação
perante a Administração Pública.

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao ÓRGÃO.
A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem adesão e o
cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços.
De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções administrativas previstas
em instrumento convocatório e no contrato.
12 DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de
Pregão nº. 014/2019 e seus anexos e as propostas das classificadas.
III É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente da
administração.
IV O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o
requerimento, nos locais e datas definidos pelos municípios consorciados ao CIMAMS. A
entrega deverá efetuar-se em até 05 (cinco dias) dias após a emissão da ordem de compra.
13 DO FORO
As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Montes Claros, Minas Gerais como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços,
inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Montes Claros, _______de ____________de 2019.
____________________________
Presidente CIMAMS - CONTRATANTE
_______________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
____________________________________________ CPF___________________________
____________________________________________ CPF___________________________

ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO
Nº. _____/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 020/2019
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE
PREÇOS
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR POR LOTE.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX
CONTRATADA: Empresa XXXXX, inscrita no CNPJ sob o Nº XXXX.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS
ESCOLARES, MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE CIMAMS; REF. PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019
Aos (DIA) dias do mês de xxx de 20XX, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
xxxxxxxxx – MG, situado na Av./Rua, nº, Bairro, cidade de, Minas Gerais, inscrita no CNPJ
sob o nº, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por
seu Prefeito o Sr. xxxxxx, CPF sob o n°xxxxxx, RG:, residente e domiciliado na Av./Rua, n° ,
Bairro, /MG , de outro, a Empresa XXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, situada na Rua
XXX, nº XXX, Centro, CEP: XXX, na cidade XXX/MG, representada pelo Sr. XXXX,
inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Físicas sob o nº XXX (Representante legal), doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, de acordo com o que consta do Processo nº
020/2019, relativo ao PREGÃO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2019, têm entre si
justo e acertado este instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes:.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES,
MOVEIS CORPORATIVOS E MOVEIS DE AÇO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE CIMAMS;

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para
definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este
CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO N.º 014/2019 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE XXX, a Ata de Registros de Preços nº XXX/2019 constantes do Processo
Licitatório n.º 020/2019, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação
da CONTRATADA.
Parágrafo único – A execução deste CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal n.º
10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/7/2002 e Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho, autorização
de fornecimento, ou outro documento equivalente
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento do objeto deste CONTRATO, A CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o preço total referente aos preços unitários constantes do ANEXO I
conforme descritos abaixo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
§ 1º. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos no 30º (trigésimo) dia após as entregas,
mediante a apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos
comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser
confirmadas por via eletrônica pela contratante.
§ 2º A contagem do prazo a que se refere o § 1º desta Cláusula terá início e encerramento em
dias de expediente na CONTRATANTE.
§ 3º Em caso de irregularidade(s) no item do objeto entregue e/ou na documentação fiscal, o
prazo de pagamento será contado a partir da correspondente regularização.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O objeto desta CONTRATAÇÃO será fornecido de acordo com a necessidade da Prefeitura,
de acordo com pedidos/entregas do OBJETO DA CONTRATANTE, sob a fiscalização do
executor do contrato por este designado.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL
Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, na forma facultada pelo artigo 56,
caput, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA CONTRATUAL
O prazo de vigência do presente contrato de compra com entrega parcelada ou imediata terá a
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo
entregar os objetos deste CONTRATO de acordo com os termos pactuados, em estrita
obediência à legislação vigente.
§ 1º. Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à
execução do objeto deste CONTRATO, inclusive despesas com materiais, transportes, frete,
mão de obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes,
ou que venham a ser devidos em razão da avença.
§ 2º. Deve a CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, para o cumprimento do Contrato, os recursos
orçamentários necessários ao pagamento, observados as previsões estabelecidas, e pagar a(s)
nota(s) fiscal(ais) emitida(s), nos termos da Cláusula Quarta.
CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO
Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n.º 8.666/93,
mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.
Parágrafo único – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrados entre as partes ultrapassar o limite indicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES
CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções, sem
prejuízo das previstas no Edital de Pregão Presencial Por Registro de Preços nº 014/2019, e da
Ata de Registro de Preços que faz parte integrante do presente Contrato:
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada dia de
atraso, contados do estabelecido no Edital de Pregão, até o limite de 10% (dez por cento) de
cada fornecimento.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato,
sem prejuízo do cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
c) Impedimento de contrato com a Prefeitura Municipal de XXX pelo período até 5 (cinco)
anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de
Registro de Preços.
Parágrafo único: A CONTRATADA também é responsável pelos danos causados
diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do presente termo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização
ou acompanhamento pelo órgão interessado nos termos do artigo 70 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77
a 80 da Lei n.º8.999/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem
prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 mesma Lei.
Parágrafo único – Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e
promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de
prejuízos que a advierem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
Será competente o foro da Comarca de XXX, estado de Minas Gerais com renúncia expressa
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste
CONTRATO.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 02 (Duas)
vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se
publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

XXX/MG, XXXX
_____________________________________
(NOME DO PREFEITO)
Prefeitura Municipal
_____________________________________________
EMPRESA, inscrita no CNPJ sob o Nº xxxxxxx
P/ Representante Legal Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx
Testemunhas:
NOME:____________________________
RG:
CPF:

NOME:____________________________
RG:
CPF

