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EDITAL 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017/000141 

LICITAÇOES-E BANCO DO BRASIL Nº 689470 

 

O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí – CRC-PI, autarquia federal criada pelo Decreto-Lei 
nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/2010 CNPJ: 06.669.170/0001-40, torna público, para ciência 
dos interessados, que por intermédio de seu pregoeiro, designado pela Portaria CRC-PI nº 40, de 03 
de julho de 2017, realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por lote, para 
REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, dos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005, nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, nº 3.784, de 06 de abril de 2001, nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013 e alterações posteriores, nº 4.342, de 23 de agosto de 2002, e demais legislações 
correlatas, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada, 
conforme especificações e condições estabelecidas neste edital.  

 

Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

I. Modelo de Carta de Credenciamento; 

II. Modelo de Declaração; 

III. Termo de referência; 

IV. Relação de Documentos para Habilitação; 

V. Modelo da declaração quanto ao trabalho de menores; 

VI. Modelo de declaração para microempresa e empresa de pequeno porte; 

VII. Modelo da proposta comercial; 

VIII. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

IX. Ata de Registro de Preços. 

1. DO DIA, HORA E LOCAL DE ABERTURA 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro designado, 
a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital conforme 
indicado abaixo: 
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Início de acolhimento de propostas: 19/09/2017 às 14:00 horas. 

Encerramento do recebimento da proposta: 29/09/2017 às 14:00 horas.  

Data e horário da abertura das Propostas: 29/09/2017 às 14:00 horas. 

Início da sessão de disputa de preços: 29/09/2017 às 15:00 horas.  

Referência de tempo: Será observado o horário de Brasília (DF). 

Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 

 

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, ela será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil 
subsequente ao ora fixado. 

1.3. Optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, fundamentado nos incisos I e II do Art. 3º do 
Decreto 7.892, uma vez que há necessidade de contratações freqüentes, bem como convém ao 
Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, a entrega de acordo com as necessidades do 
CRC/PI. 

1.4. Recomendou-se aos fornecedores não familiarizados com o sistema Licitações-e do Banco do 
Brasil, que leiam o Regulamento do Pregão, a Cartilha para Fornecedores e as implementações 
que foram implantadas no dia 01/11/2007, para atender as determinações contidas no Capítulo V 
da Lei Complementar 123/2016 e no Art. 34 da Lei nº 11.488/2007, que constam da página 
principal do sistema Licitações-e.   

 

2. DO OBJETO 

2.1 – A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

3. DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesas decorrentes deste certame serão pagas com recursos orçamentários oriundos: Unidade 
Orçamentária: PROJETO: 5009 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS; Elemento de Despesa: RUBRICA: 6.3.2.1.03.01.001 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE 
ESCRITÓRIO; Fonte de Recurso: CRC/PI. 

4. DAS DEFINIÇÕES  

Para fins desta licitação consideram-se: 

▪ CONSELHO: Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, órgão licitador; 

▪ PREGOEIRO: Empregado do Sistema CFC/CRCs, responsável pela condução dos trabalhos no 
Pregão Eletrônico; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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▪ EQUIPE DE APOIO: Equipe constituída por empregados do Conselho, para auxiliar a pregoeiro 
nos procedimentos necessários ao Pregão Eletrônico; 

▪ BANCO DO BRASIL S.A.: Provedor do sistema eletrônico; 

▪ LICITANTE: A empresa que apresentar proposta e lances; 

▪ LICITANTE VENCEDORA ou CONTRATADA: A empresa contratada para fornecer o objeto da 
presente licitação. 

5. DA LEGISLAÇÃO 

O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos seguintes comandos legais: 

▪ Lei nº 10.520/02 - Instituto do Pregão; 

▪ Lei nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

▪ Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 

▪ Lei Complementar nº 123/06 – Microempresas e EPP; 

▪ Decreto nº 5.450/05 – Pregão Eletrônico; 

▪ Decreto nº 3.555/00 – Regulamento modalidade de Pregão; 

▪ Decreto nº 6.204/07 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado paras 
as Microempresas e EPP; 

▪ Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro em 2013 – Regulamenta Sistema de Registro de Preços; 

▪ Demais exigências deste Edital e seus anexos. 

6. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

6.1. A proponente que desejar obter maiores informações sobre a licitação deverá dirigir-se ao 
Setor de Licitações, situado na Rua Gov. Tibério Nunes, nº 570 – Bairro - llhotas, Teresina/PI, 
Cep. 64014-050, Telefones: (86) 3221-7531, de segunda a sexta-feira no horário das 09h00 às 
16h00. 

6.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal 
licitações-e e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá as últimas.   

1.1 A proponente que tiver dúvidas de caráter técnico ou legal quanto à interpretação dos termos 
deste Edital poderá solicitar ao Pregoeiro, exclusivamente por escrito, os esclarecimentos 
necessários, através do e-mail no seguinte endereço: luzinetelima@uol.com.br  - Telefone (86) 
99419-2478 

6.3. Caso o pedido de esclarecimentos seja encaminhado por e-mail, a proponente deverá 
confirmar o seu recebimento no Setor de Licitações, através dos telefones: (86) 3221-7531; 

6.4. É recomendável que o pedido de esclarecimentos seja apresentado em até 03 (três) dias 
úteis antes da data limite para o recebimento das propostas, a fim de permitir que haja tempo hábil 
para resposta. 

mailto:luzinetelima@uol.com.br
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6.5. Em hipótese alguma serão atendidas solicitações verbais. 

6.6. Caso haja necessidade, o Pregoeiro, conforme disposição contida no parágrafo 3º, do artigo 
43, da Lei nº 8.666/93, poderá, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

6.7. O Pregoeiro poderá, ainda, solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
CONSELHO e/ou de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

7.1. Para efeito de elaboração da Proposta prestação dos serviços, deverão ser atendidos os 
seguintes requisitos: 

7.1.1. O licitante deverá formular Proposta Comercial (Anexo VIII) em conformidade com a 
especificação constante do Termo de Referência (Anexo III). 

7.1.2. Será exigida visita técnica para o presente certame de acordo com o Termo de 
Referência; 

7.1.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital; 

7.1.4. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global 
do lote, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto; 

7.1.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da CL 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei; 

7.1.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital; 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1. Poderão participar deste Pregão, quaisquer interessados que atenderem todas as exigências 
constantes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto as de documentação. 

8.2. A licitante deverá ter pleno conhecimento dos requisitos, termos e condições do Edital, 
principalmente do ANEXO – III – Termo de Referência, não podendo invocar o desconhecimento 
de seu inteiro teor como fator impeditivo da correta formulação da proposta. 

8.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.4. Se houver divergências entre o sistema licitações-e Banco do Brasil quanto a especificações 
de produtos e/ou serviços prevalecerá o que contiver no edital e seus anexos. 
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8.4.1. Que atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas, exigidos neste 
edital; 

8.4.2. Que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste edital. 

8.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

8.5.1. Que não detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

8.5.2. Não poderão participar as interessadas que não se enquadrarem como 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade Cooperativa nos Termos 
de que dispõe o edital e seus anexos; 

8.5.3. Na condição de concorrentes, pessoas físicas ou jurídicas em consórcios e que sejam 
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

8.5.4. Empresa em recuperação judicial ou em processo falimentar, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 

8.5.5. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo próprio 
CONSELHO; 

8.5.6. Empresário ou sociedade empresária suspenso de participar de licitação e impedido de 
contratar com o CRC-PI, durante o prazo da sanção aplicada; 

8.5.7. Empresário ou sociedade empresária declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida sua reabilitação; 

8.5.8. Empresário ou sociedade empresária impedido de licitar e contratar com a União, 
durante o prazo de sanção aplicada; 

8.5.9. Empresário ou sociedade empresária cujo objeto estatuto ou contrato social não seja 
compatível com objeto deste Pregão; 

8.5.10. Empresário ou sociedade empresária que se encontre em processo de dissolução, 
recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 
incorporação; 

8.5.11. Que estejam cumprindo pena de Declaração de Inidoneidade, imposta por qualquer 
ente da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem 
os motivos da punição. 

9. DO CREDENCIAMENTO 

9.1. Somente poderão participar deste pregão eletrônico as licitantes devidamente credenciadas 
junto ao provedor do sistema na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br, devendo o 
credenciamento ser realizado no prazo e até 03 (três) dias úteis antes da data prevista para 
realização do pregão, nos termos do inc. III do art. 7° do Decreto n° 3.697/00. 

9.1.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites 
“www.licitacoes-e.com.br” ou “www.bb.com.br”, opção "Acesso Identificado". 

http://www.licitacoes-e.com.br/


 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas, Teresina-PI 

Fone/Fax: (86) 3221-7531 
CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 

p. 6 

 

9.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso, obtidas nas agências do Banco do Brasil S.A. 

9.3. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 
qualquer Pregão Eletrônico, salvo, quando, devidamente justificado, forem canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil.  

9.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CONSELHO 
ou ao Banco do Brasil S.A., a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros.  

9.5. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do 
sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

9.6. O credenciamento do interessado perante o provedor do sistema eletrônico implicará a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão 
eletrônico.  

9.7. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e poderes nas 
licitações-e. 

10. DA CONEXÃO COM SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

10.1. Como condição para participação no pregão a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo a seguinte declaração: 

10.1.1. Que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação 
vigente, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na Lei 
Complementar nº 123; 

10.1.2. Esta declaração é realizada sob as penas da lei e sujeita o licitante as previstas no 
item 14 do Anexo III, aplicáveis ao licitante que realizar declaração falsa; 

10.1.3. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, mesmo que 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 

10.2. A participação neste Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao sistema 
eletrônico, pela digitação de sua senha privativa e pelo subsequente encaminhamento da proposta 
de preços.  

10.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo suas propostas e seus lances como firmes e verdadeiros. 

10.4. Como requisito para a participação no pregão eletrônico a licitante deverá manifestar, sob as 
penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital. 
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10.5. Incumbirá, ainda, a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

10.6. Durante a disputa, os lances oferecidos deverão referir-se ao valor total do lote.  

10.7. No valor total do lote devem estar inclusos todos os encargos financeiros ou previsão 
inflacionária, incluindo o montante da mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à 
execução dos serviços, encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais, incluindo-se no 
preço quaisquer despesas que decorram da execução do objeto do certame, cabendo ao 
CONSELHO pagar somente pelo objeto ora licitado. 

10.8. No caso da licitação possuir mais de um lote, o licitante não está obrigado a cotar todos eles, 
porém, em cada lote ofertado deverão estar incluídos todos os respectivos itens que o compõem, 
sob pena de desclassificação.  

10.9. As empresas interessadas em participar do certame deverão informar 
OBRIGATORIAMENTE, no campo do sistema denominado “INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES” o objeto da presente licitação conforme descrito na cláusula II do 
edital, e ainda que atendem a todos os requisitos do certame, para análise por parte do 
pregoeiro e da equipe de apoio. 

10.9.1. Caso os dados informados não sejam suficientes para a perfeita analise do 
produto/serviço ofertado a empresa será desclassificada.  

10.9.2. A empresa poderá apenas declarar que atende a todos os requisitos do escopo do 
Edital, sendo que, nesse caso, não poderá apresentar qualquer informação e/ou 
especificação diferente às contidas no escopo do Edital. 

10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato 
convocatório.  

10.11. Validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da adjudicação da 
licitante vencedora.  

10.12. A simples participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste pregão, aceitando-o sem restrições, em conformidade com a legislação 
vigente. 

10.13. Não será levada em consideração proposta que contenha vantagem não prevista neste edital, 
inclusive aquela caracterizada por valor baseado nas ofertas das demais licitantes. 

10.14. É facultada à administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, nos termos do artigo 
43, § 3º da Lei Federal n. 8.666/93. 

10.15. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 

11. DO INÍCIO DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
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11.1. A partir do horário previsto no edital terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a 
divulgação dos preços das propostas recebidas.  

11.1.1. Em caso de empate no valor das propostas, a classificação será por ordem de 
entrega de propostas. 

11.2. O certame será conduzido pelo Pregoeiro ao qual caberá examinar as propostas iniciais de 
preços, apresentadas por meio eletrônico, e as demais atribuições previstas no artigo 11 do 
Decreto n° 5.450/05. 

11.3. Após a análise das propostas, o pregoeiro divulgará, por meio do sistema eletrônico, aquelas 
aceitas, convidando os licitantes a apresentarem lances.  

11.3.1. Para a análise das propostas, deverá ser informado, no cadastramento das 
propostas, no campo destinado a informações adicionais, as características 
completas do produto para perfeita análise, sob pena de não ser aceita a proposta 
que não informar dados suficientes para análise. 

11.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, sendo aceitos somente aqueles cujos valores 
forem inferiores ao do último registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, não sendo identificado o autor do lance.  

11.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento 
dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos já realizados. 

11.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail), divulgando data e hora para a reabertura da sessão.  

11.8. A etapa inicial de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.10. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades constantes, deste edital. 

11.11. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

11.11.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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12. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor 
estimado para a contratação. 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 
os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração.  

12.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Conselho ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

12.5. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 
preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de 
habilitação. 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. O julgamento obedecerá ao critério de “MENOR VALOR GLOBAL POR LOTE” ofertado pela 
prestação dos serviços e/ou produtos do objeto do referido processo. 

1.2 Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema eletrônico informará quem é o licitante da 
melhor oferta e esta deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, devendo essa 
comprovação ocorrer mediante encaminhamento, através do e-mail: luzinetelima@uol.com.br 

13.2. , da documentação constante nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, bem como demais 
exigências técnica do anexo III – Termo de Referência. 

13.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta 
ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for 
necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao edital. 

1.3 O licitante detentor da melhor oferta deverá encaminhar, através do e-mail: 
luzinetelima@uol.com.br 

13.4. em no máximo 08 (oito) horas do término da etapa de lances, nova planilha de custos contendo 
os respectivos valores readequados ao valor do lance de menor preço. Esta obrigação também 
valerá para as demais licitantes, caso ocorra a situação descrita no item 14.3. 

13.4.1. Deverá a empresa, após os envios, confirmar se a documentação chegou a seu 
destino, entrando em contato com o pregoeiro responsável pelo certame. 

13.5. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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14. DA HABILITAÇÃO 

1.4 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas de lances, a licitante detentora da melhor proposta 
(menor preço) deverá transmitir, em no máximo 03 (três) horas, a documentação constante do 
Anexos III bem como as declarações constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII através do 
e-mail: luzinetelima@uol.com.br 

14.1. E demais documentação técnica exigida no anexo III – Termo de Referência, devendo a 
licitante encaminhar posteriormente os documentos originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis contados da data da realização do Pregão, para o seguinte endereço: Conselho 
Regional de Contabilidade do Piauí – Setor de Licitações –  Rua Gov. Tibério Nunes, nº 570 – Bairro 
Ilhotas – Teresina/PI – CEP 64014-050, aos cuidados do Sr. Pregoeiro. 

14.1.1. Deverá a empresa, após os envios, confirmar se a documentação chegou a seu 
destino, entrando em contato com o pregoeiro responsável pelo certame. 

14.2. Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade, considerar-se-á 90 
(noventa) dias da data da sua expedição. 

14.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e 
empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.4. Eventualmente, o pregoeiro poderá diligenciar para atestar a veracidade das certidões de 
órgãos ou entidades emitidas por sites oficiais para comprovar a habilitação da licitante, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

14.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 3, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

14.6. Como condição para habilitação do licitante o Pregoeiro verificará a eventual existência de 
sanção que impeça a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

14.6.1. Cadastro Nacional de empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

14.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

14.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

14.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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15. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

15.1. Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor 
negociado, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte: 

15.1.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor 
negociado, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

15.1.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito; 

15.1.3. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

15.1.4. na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

15.1.5. o disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

15.1.6. para os fins do disposto neste Edital a microempresa ou empresa de pequeno 
porte que desejar usufruir o tratamento favorecido estabelecido pela Lei 
Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014, deverá encaminhar a 
este Conselho a declaração do Anexo VI juntamente com os demais documentos 
necessários para habilitação 

16. DOS RECURSOS 

16.1. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, através do sistema eletrônico, imediatamente após o encerramento da fase 
competitiva do pregão, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para, querendo, 
apresentar as razões do recurso, ficando as demais proponentes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões do recurso em igual número de dias que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 

16.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada da proponente importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora, após decididos os recursos, 
quando houver, sujeito à homologação da autoridade competente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Piauí. 

18. DA CONTRATAÇÃO 

18.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a emissão de Contrato pelo 
Setor de Licitações conforme minuta integrante do presente edital (Anexo IX). 

18.2. Regularmente convocado para retirar o Contrato, a empresa deverá assiná-lo no prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis, prorrogável no interesse do Conselho, sujeitando-se às penalidades 
legalmente estabelecidas no art. 64, da Lei nº 8.666/93 e (Anexo III). 

18.3. A recusa injustificada do licitante vencedora em assinar a Contrato, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, considerando-se decaído seu direito à contratação 
e sujeitando-o às penalidades previstas neste Edital. 

19. DOS ENCARGOS DO CONSELHO 

19.1. Caberá ao Conselho: 

19.1.1. permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às dependências do Conselho 
para a entrega dos produtos adquiridos; 

19.1.2. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 
solicitados pelo representante do licitante vencedor; 

19.1.3. solicitar a troca dos serviços/produtos que não atenderem às especificações do 
objeto; 

19.1.4. fornecer em tempo hábil, todos os elementos necessários para a prestação dos 
serviços/fornecimento dos produtos; 

19.1.5. notificar imediatamente a CONTRATADA sobre qualquer condição operacional 
anormal; 

19.1.6. efetuar o pagamento devido, segundo as condições estabelecidas. 

20. DOS ENCARGOS DO LICITANTE VENCEDOR 

20.1. Caberá ao licitante vencedor, a partir do recebimento do Contrato, o cumprimento da 
obrigações constantes no Termo de Referencia, anexo a este edital (Anexo III). 

21. DO LOCAL DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

21.1.  A realização dos serviços será no endereço do CRC-PI situado na Rua Gov. Tibério Nunes, 
570 – Bairro Ilhotas – Teresina/PI ou em outro local de interesse do CRC-PI. 

22. DO PRAZO 
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22.1. O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, contados 
a partir de sua publicação no Diário Oficial da União e/ou no Diário Oficial do Estado do Piauí, nos 
termos do edital e seus anexos. 

22.2. Caso se verifique justificada a necessidade e o CONSELHO entenda conveniente e vantajosa 
a prorrogação do contrato, deverá manifestar tal intenção expressamente à CONTRATADA, 
respeitando-se os preceitos e limites descritos no artigo 57 a Lei 8.666/93. 

23. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

23.1. Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal/fatura 
deverá ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de devolução para 
correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma (IN 
RFB nº 1.234 de 11/01/2012). 

24. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 

24.1. A condição de pagamento consta do Termo de Referencia (Anexo III). 

25. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

25.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da lei 8.666/93, 
desde que haja interesse do Conselho, com a apresentação das devidas justificativas adequadas 
a este pregão. 

26. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

26.1. A inexecução total ou parcial deste instrumento contratual enseja a sua rescisão, podendo ser: 

26.1.1. por iniciativa do CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, a infração por parte da CONTRATADA de qualquer cláusula ou 
condição do Contrato ou a ocorrência de quaisquer situações previstas nos artigos 78 
e 79 da Lei nº 8.666/93. 

26.1.2. por iniciativa da CONTRATADA, a inobservância por parte do CONTRATANTE 
quanto ao pagamento estabelecido neste instrumento, salvo por fundamentação e 
comprovação administrativas escusáveis, nos termos dos artigos 78 e 79, da Lei nº 
8.666/93. 

26.1.3. amigável, após acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

26.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

26.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

27. DAS PENALIDADES 
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27.1. As penalidades serão aplicadas conforme previsto no item 13 do Termo de Referência (Anexo 
III). 

28. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

1.5 Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital por irregularidades, até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, (artigo 18 do Decreto 
5.450/2005, apontando as falhas e/ou irregularidades que viciaram. A impugnação deverá ser 
feita na forma eletrônica (caput do art. 18 do Decreto 5.450/2005), mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico luzinetelima@uol.com.br 

 

28.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, assessoria jurídica 
decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de acordo com o art 18 § 1º 
do Decreto 5.450/2005. 

28.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o interessado que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que acontecer à 
data de realização do Pregão, hipótese em que a comunicação do suposto vício não poderá ser 
aproveitada a título de recurso. Essa comunicação será recebida  apenas como mera informação.  

28.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

1.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública 
exclusivamente pelo e-mail: luzinetelima@uol.com.br 

 (artigo 19 do Decreto 5.450/2005). As respostas aos esclarecimentos e à Impugnação 
interposta serão dadas via sistema, no campo “MENSAGENS”, no link correspondente a esta 
licitação. Face ao exposto, os interessados deverão consultar o sistema, 24 horas antes, da 
data da realização do Pregão para verificar a existência de mensagens do Pregoeiro. 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. Reserva-se ainda, o direito de contratar parcialmente o objeto do presente Pregão 
Eletrônico, caso haja interesse. 

29.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
artigo 65, § 1º e § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93. 

29.3. O desatendimento das cláusula deste edital, após a convocação pelo CONTRATANTE, 
ensejará a empresa à perda do direito à contratação, e caracterizará  o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando a mesma às penalidades previstas neste edital. 
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29.4. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

29.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item 29.3. desta cláusula, o objeto da presente licitação 
poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com 
as propostas apresentadas. 

29.6. O recebimento das propostas pelo órgão não implica em nenhum direito à proponente ou 
compromisso do CONSELHO, além do recebimento das mesmas. 

29.7. Instaurado processo administrativo, visando aplicação das penalidades previstas neste edital, 
os pagamentos ficarão retidos até a conclusão das apurações de modo a descontar eventual 
penalidade aplicada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

29.8. O descumprimento de qualquer Cláusula do presente Edital poderá acarretar a 
desclassificação e/ou inabilitação da proponente. 

1.7 Ao enviar mensagem eletrônica ao endereço luzinetelima@uol.com.br 

29.9. caberá, exclusivamente, ao remetente constatar seu recebimento pelo CONSELHO, 
obedecendo-se os prazos estabelecidos no Edital. 

Teresina (PI), 11 de setembro de 2017. 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

Ref: Credenciamento para o Pregão Eletrônico: nº 05/2017. 

 

A______________________________________________ (Razão Social da Empresa), inscrita no 
CNPJ sob o nº_________________, com sede à___________________________________, neste ato 
representada pelo 
Sr(a)__________________________________________________________________ 
(nacionalidade), (estado civil), portador (a) do RG nº____________________________________, CPF 
nº__________________________________, nos termos de seu Estatuto (ou Contrato) social, 
CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – Modalidade Pregão Eletrônico nº XX/2016, 
promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, o 
Sr(a)__________________________________________________________________, 
(nacionalidade), (estado civil), portador (a) do RG nº____________________________, CPF 
nº____________________________________, que poderá formular ofertas e lances de preço e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renúncia ao 
direito de interpor e desistir de recursos, praticando todos os atos necessários para o bom e fiel 
cumprimento deste mandato. 

Atenciosamente, 

 

Representante Legal do Licitante 

Observações : 1 – Preencher preferencialmente em papel timbrado. 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura contratação de 
empresa especializada para fornecimento mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto e condições constantes no Termo de Referência – Anexo - III, parte integrante do 
presente edital. 

 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO Nº .05/2017. 

 

Prezados Senhores, 

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência declaramos que: 

1 – Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos; 

2 – Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta 
por 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta; 

3 – Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como 
das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos documentos de Habilitação, 
estando em conformidade com estes; 

4 – Declaramos também que temos disponibilidade no atendimento para fornecimento objeto do 
presente processo licitatório, no prazo, estabelecido nessa licitação. 

5 – Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o representante 
legal a assinatura do contrato será: 

5.1 – Nome: 

         Cargo: 

         Tipo de documento de identificação: 

         Local e Data: 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: 

 
1.1 Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de 
mobiliário, conforme Especificações Técnicas Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1. A contratação em questão se faz necessária para mobiliar o CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE – CRC do Piauí , consoante projeto em anexo. 
2.1.1 – O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/PI possui diversos setores que 
necessitam substituir seus mobiliários, os quais se encontram já obsoletos e inadequados ao fim a 
que se destinam. Instalações estão sendo reformadas e os meios operativos necessitam ser 
renovados.  
2.1.2 - Para a melhoria das condições de trabalho, foi feito um levantamento dos móveis, visando 
as adequações ergonômicas de trabalho e dos ambientes. Na maioria das salas foi verificado que o 
mobiliário utilizado é inadequado e não atende às normas de ergonomia, visto que não permite aos 
usuários assumirem posturas corretas, podendo ocasionar doenças ocupacionais, como por 
exemplo, a DORT (tendinites, lombalgia, inflamação do túnel de carpo, bursites, entre outras). 
2.1.3 - A aquisição de novos mobiliários que atenda a ergonomia tem por objetivo a adequação às 
condições de trabalho do efetivo na realização de suas atividades administrativas, proporcionando 
maior organização funcional do espaço e qualidade de vida. 
2.2. A Contratação do objeto deste Pregão fica condicionada às efetivas necessidades, à 
compatibilidade do dispêndio com o planejamento estratégico da CRC/PI, à dotação orçamentária 
prévia correspondente e observância das normas de licitação. 
2.3. Utilizar-se-á o Registro de Preços, ante a necessidade frequente do objeto e o mesmo ser 
realizado de acordo com a necessidade do CRC, /PI; 
2.4. Será selecionada a empresa que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, tendo em vista a 
necessidade de se manter coerência e o padrão de qualidade do projeto anexado aos autos.  
 

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
 

3.1 A licitação será realizada na modalidade de Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de 
Preços, e reger-se à, principalmente, pelos seguintes comandos legais: 

 
➢ Lei nº 10.520/02 – Instituto do Pregão; 
➢ Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 
➢ Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresa e EPP; 
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➢ Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 
➢ Decreto nº 3.555/00 – Regulamento Modalidade Pregão; 
➢ Decreto nº 7.892/13 – Sistema de Registro de Preços; 
➢ Decreto nº 6.204/07 – Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 

as Microempresas e EPP; 
➢ Decreto nº 5.450/05 – Regulamento pregão na forma eletrônica; 
➢ Demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.2 O objeto a ser adquirido enquadra-se na categoria de bens comuns, de que tratam a Lei nº 
10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas usualmente encontradas no mercado. 

 

4. DA VISITA TÉCNICA 
 

4.1 – A licitante deverá conhecer com detalhes o local onde será implantado o projeto, assim se faz 
necessária uma visita da licitante ao local. A visita realizar-se-á até 3 dias antes da realização do 
pregão, no horário comercial, nos dias..... a ....../2017, devendo ser previamente agendada através do 
telefone (86)3221-7531, no horário comercial. Será fornecido atestado de visita que deverá ser 
anexado aos documentos de habilitação. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

 

5.1 - Os licitantes participantes que se classificarem em primeiro lugar e que não tiverem suas 
propostas recusadas na fase de aceitabilidade deverão apresentar as amostras de mobiliário, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pelo pregoeiro durante a sessão pública, que 
deverá estar confeccionado de acordo com as especificações, para avaliação técnica de 
compatibilidade e/ou equivalência. 

5.2 - Caso as amostras da autora da melhor proposta sejam reprovadas, a proposta será recusada e 
será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar suas amostras, estando sujeita 
às mesmas condições desta seção, e assim sucessivamente. 

4.3 - A comissão de avaliação, com vistas à aprovação das amostras apresentadas, procederá à 
análise detalhada da conformidade das amostras com as especificações. 

5.4 - As amostras apresentadas poderão ser desmontadas e executadas medidas (cortes, rupturas, 
lixamento, ou quaisquer outros danos necessários para avaliação, etc.) para averiguação do 
atendimento ao especificado. O Órgão não se responsabilizará por qualquer dano causado aos 
protótipos apresentados, sendo devolvidos às licitantes no estado em que se encontrarem após 
avaliação técnica. 

5.5 - As amostras reprovadas deverão ser retiradas das dependências do CRC/PI imediatamente após 
a adjudicação das propostas. 

5.6 - Se após a homologação a empresa não retirar as amostras no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
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corridos, o CRC não se responsabilizará por eventuais danos ou extravios das mesmas. 

5.7 – Será obrigatória a apresentação de amostra: LOTE 01 – itens 03, 08 e 09 e LOTE 02 - itens: 05, 
16, 17 e 21 

 
6. HABILITAÇÃO 
 
6.1 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, tendo em vista o disposto no 
art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;  

 
6.2 Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento e a implantação, de forma 
satisfatória, de solução em ambiente com características semelhantes ao do CRC-PI.  

 
6.3 O Pregoeiro poderá consultar ou realizar diligencias aos órgãos ou entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

 

7. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO / JULGAMENTO DO OBJETO 
 

6.1 O critério de julgamento será o de “MENOR PREÇO VALOR GLOBAL POR LOTE”. 
 

6.2 Para aceitabilidade da proposta, a mesma deverá estar em conformidade com as 
especificações mínimas, constantes do Edital e seus Anexos. A descrição dos itens deverá ser 
detalhada com todas as suas características, de forma que se tenha uma noção objetiva e clara 
do objeto cotado. 
 

6.3 Deverão ser encaminhados posteriormente: 
 
6.3.1  laudos comprobatórios de qualificação técnica consoante exigência constante em cada 

lote sob pena de desclassificação; 
6.3.2 Catálogo, de cada produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação 

suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe, tendo como requisitos as 
condições indicadas no Termo de Referência, sob pena de desclassificação. 

6.3.3 Declaração de garantia de assistência técnica em Teresina – PI, fornecida pelo 
fabricante ou distribuidor autorizado, específica ao CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE – CRC. 

 
 

 
8. DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO BEM/SERVIÇO 

 
 

LOTE 1 – CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS 
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Item Descrição QTD R$ UND R$ TOTAL 

1 

Poltrona Aproximação Espaldar Médio. ENCOSTO: Encosto Em 
Compensado Multilaminado Resinado, Moldado 
Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura Média. 
Possui Curvatura Anatômica No Encosto Que Permite A 
Acomodação Das Regiões Dorsal E Lombar, Adaptando-Se 
Melhor À Coluna Vertebral. Espuma Injetada Anatomicamente 
Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento 
De CFC, Com Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 44 Mm 
De Espessura Média. Revestimento Do Encosto Em Poliéster 
Fixado Por Grampos Com Acabamento Zincado. Capa De 
Proteção Do Encosto Injetada Em Polipropileno Copolímero 
Texturizado Na Cor Preta, Montada Por Encaixe Em Presilha 
Injetada Em Poliamida 6.6 Com Reforço De 35% De Fibra De 
Vidro Na Parte Superior Do Encosto E Por Parafusos Phillips Na 
Parte Inferior, Auxiliando Em Futuras Manutenções. Suporte Do 
Encosto Feito Por Mola De Aço SAE 1050 Curvada A Quente 
Com Posterior Tratamento Térmico, Com 76,20mm Largura E 
6,35 Mm De Espessura, Com Bordas Arredondadas. A Fixação 
Do Encosto Na Mola É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 
SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, 
Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira Do Encosto. A Fixação Do Conjunto 
Encosto E Mola No Assento É Feita Com Parafusos Sextavados 
Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No 
Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira Do Assento.  ASSENTO: Assento Em 
Compensado Multilaminado Resinado, Moldado 
Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura Média. 
Possui Curvatura Na Parte Frontal Do Assento Para Evitar O 
Estrangulamento Na Corrente Sanguínea. Espuma Injetada 
Anatomicamente Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta 
Resistência, Isento De CFC, Com Densidade Controlada De 50 
Kg/M³ Com 50 Mm De Espessura Média. Revestimento Do 
Assento Em Poliéster Fixado Por Grampos Com Acabamento 
Zincado. Contra Capa Do Assento Injetada Em Polipropileno 
Copolímero Texturizado Na Cor Preta, Montada Por Grampos 
Com Acabamento Zincado E Parafusos Phillips, Auxiliando Em 
Futuras Manutenções. A Fixação Do Assento Na Estrutura É 
Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo 
Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola ¼"X 20 
Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. 
BRAÇOS: Apóia-Braços Integrado A Estrutura De Aço Com 
Acabamento Em Polipropileno Copolímero Injetado Fixado Na 

58 1.111,24 64.451,69 
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Estrutura Por Meio De Parafusos Phillips. ESTRUTURA: 
Estrutura Formada Por Tubo De Aço SAE 1010/1020 Redondo 
Com 25,40 Mm De Diâmetro E 2,25 Mm De Espessura Da 
Parede, Curvada À Frio, Executado E Calibrado Por Máquina 
CNC. Suporte Do Assento Fabricado Em Tubo De Aço SAE 
1010/1020 Redondo Com 25,40 Mm De Diâmetro E 2,25 Mm De 
Espessura Da Parede Curvado À Frio, Executado E Calibrado 
Por Máquina CNC. Travessas De Fixação Do Assento 
Fabricadas Em Chapa De Aço SAE 1020 Com 4,76 Mm De 
Espessura. A União Das Travessas No Tubo De Suporte E Na 
Estrutura Da Cadeira É Feito Por Processo De Solda Do Tipo 
MIG Em Célula Robotizada Formando Uma Estrutura Única Para 
Posterior Montagem. Assento Fixo Com Inclinação Fixa Entre -
2° E -7° E Furos Com Distância Entre Centro De 160x200mm. 
Sapatas De Suporte Do Pé Injetadas Em Polipropileno 
Copolímero Na Cor Preta, Com Cantos Arredondados, Sapata 
Frontal Anti Tombamento, Fixadas À Estrutura Por Rebite De 
Alumínio Do Tipo Repuxado. ACABAMENTO:    Os 
Componentes Metálicos Pintados Possuem Tratamento De 
Superfície Antiferruginoso Com Fosfato De Zinco Por Imersão, 
Executado Em Linha Automática De Oito Tanques, Sem Uso De 
Produtos Clorados Para Desengraxe, E Com Posterior 
Tratamento De Efluentes, De Acordo Com As Normas 
Ambientais Vigentes, Proporcionando Melhor Proteção Contra 
Corrosão E Excelente Ancoragem Da Tinta, Evitando Assim O 
Descolamento Da Mesma.  A Tinta Utilizada Para A Pintura É 
Em Pó, Do Tipo Híbrida (Poliéster - Epóxi), W-Eco, Atendendo 
Norma Européia Rohs, Isenta De Metais Pesados, Na Cor Preto 
Ultra Fosco, Com Camada De 60 Mícrons Em Média. Todas As 
Peças São Curadas Em Estufa Com Esteira De Movimentação 
Contínua À Temperatura De 200° C. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DA CADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 
GABARITO DE CARGA: Altura Da Cadeira: 900 Mm; 
Profundidade Da Cadeira: 655 Mm; Largura Da Cadeira: 570 
Mm; Altura Do Encosto: 415 Mm; Largura Do Encosto: 446 Mm; 
Profundidade Da Superfície Do Assento: 475 Mm; Largura Do 
Assento: 473 Mm; Altura Do Assento: 433 Mm. Apresentar Os 
Documentos Abaixo Em Cópia Autenticada Ou Com 
Apresentação Dos Originais Para Autenticação: 

 
- Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

   

 
- Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Industriais Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 
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- Laudo Técnico De Verificação Da Capacidade Produtiva Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 - Licença De Operação Da Empresa Fabricante Das Cadeiras;    

 
- Certificado De Regularidade E Certidão Negativa De Débitos 
Do Ibama Da Empresa Fabricante Das Cadeiras. 

   

2 

Poltrona Giratória Operacional Tipo A Espaldar Alto. ENCOSTO: 
Encosto Em Compensado Multilaminado Resinado, Moldado 
Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura Média. 
Possui Curvatura Anatômica De Forma À Permitir A Acomodação 
Das Regiões Dorsal E Lombar, Adaptando-Se Melhor À Coluna 
Vertebral. Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano 
Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com 
Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 44 Mm De Espessura 
Média. Revestimento Do Encosto Em Poliéster Fixado Por Grampos 
Com Acabamento Zincado. Contra Capa Do Encosto Injetada Em 
Polipropileno Copolímero Texturizado Na Cor Preta, Montada Por 
Encaixe Em Presilha Injetada Em Poliamida 6.6 Com Reforço De 
35% De Fibra De Vidro Na Parte Superior Do Encosto E Por 
Parafusos Phillips Na Parte Inferior, Auxiliando Em Futuras 
Manutenções.Suporte Do Encosto Feito Por Mola De Aço SAE 
1050 Curvada A Quente Com Posterior Tratamento Térmico, Com 
76,20mm Largura E 6,35 Mm De Espessura, Que Permite 7 
Posições De Regulagem De Altura Automática Por Meio De 
Catraca, Totalizando 70 Mm De Curso. A Fixação Do Encosto Na 
Mola É Feita Com Parafusos Máquina Philips, Na Bitola ¼"X 20 Fpp 
E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. A Fixação 
Da Mola No Mecanismo É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 
SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange Na 
Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas Torque Sextavada Com Flange Na 
Bitola ¼” 20 Fpp. ASSENTO: Assento Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente Com 
14 Mm De Espessura Média. Possui Curvatura Na Parte Frontal Do 
Assento Para Evitar O Estrangulamento Na Corrente Sanguínea. 
Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano Flexível 
Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com Densidade 
Controlada De 50 Kg/M³ Com 50 Mm De Espessura Média No 
Assento. Revestimento Do Assento Em Poliéster Fixado Por 
Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa Do Assento 
Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado Na Cor Preta, 
Montada Por Grampos Com Acabamento Zincado E Parafusos 
Phillips, Auxiliando Em Futuras Manutenções. Possui Plataforma De 
Regulagem De Profundidade Do Assento Com Corpo Injetado Em 
Poliamida 6.6 Reforçada Com 33% De Fibra De Vidro E Chapa De 
Regulagem Fabricada Aço NBR 6658 Com 4,75 Mm De Espessura 

4 1.701,67 6.806,68 
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Com 6 Estágios De Regulagem Totalizando 50 Mm De Curso. O 
Acionamento É Feito Por Gatilho Injetado Em Poliamida 6.0 
Integrado À Plataforma De Regulagem Do Assento. A Fixação Da 
Plataforma De Regulagem De Profundidade No Assento É Feita 
Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado 
Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas 
De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. A Fixação Do 
Mecanismo Na Plataforma De Regulagem De Profundidade É Feita 
Com Parafusos Sextavados Grau 8.8 Na Bitola M8  Com Travante 
Químico Em Furos Roscados M8 Na Chapa De Regulagem De 
Profundidade. BRAÇOS: Apoia Braços  Com A Parte Superior Do 
Apoio De Braço Em Poliuretano E Corpo Do Braço Em 
Polipropileno Copolímero Injetado Texturizado Na Cor Preta, Com 
Alma Fabricada Em Chapa De Aço SAE 1020 Com 50,50 Mm De 
Largura E 6,35 Mm De Espessura, Pintada, Com 7 Posições De 
Regulagem De Altura Feita Por Botão Injetado Em Poliamida 6, 
Totalizando 85 Mm De Curso. Chapa Para Fixação No Assento 
Com 2 Furos Oblongos, Permitindo Regulagem Horizontal Por 
Manípulo Com Curso De 25 Mm Em Cada Braço. A Fixação Dos 
Braços No Assento É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE 
J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange E 
Manípulo Para Regulagem Lateral, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas 
De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. MECANISMO: 
Mecanismo  Com 4 Estágios De Regulagem De Inclinação Do 
Assento E Encosto E Travamento Em Um Dos Estágios, Dotado De 
Sistema Anti-Impacto Que Libera O Encosto Somente Com 
Aplicação De Leve Pressão Das Costas Do Usuário Evitando 
Impactos Indesejados, Ou Relax Livre Com Livre Flutuação. Possui 
Ajuste De Tensão Da Mola Por Manípulo Frontal. Possui Alavanca 
De Comando Independente Para A Regulagem De Inclinação Do 
Encosto E Para A Regulagem Da Altura Do Assento. Assento Com 
Regulagem De Profundidade E Com Inclinação Regulável Entre -2° 
E -7°. Possui Sistema De Encaixe Da Coluna Através De Cone 
Morse. COLUNA: Coluna Central Desmontável Fixada Por Encaixe 
Cônico Fabricada Em Tubo De Aço SAE 1010/1020 Redondo Com 
50,80 Mm De Diâmetro E 1,50 Mm De Espessura De Parede, 
Rolamento Axial De Giro Com Esferas Tratadas Termicamente E 
Arruelas De Aço Temperado De Alta Resistência, Bucha Mancal De 
Giro Injetada Em Poliacetal E Recalibrada Na Montagem, Sistema 
De Regulagem Da Altura Da Cadeira Com Mola A Gás DIN 4550 
Classe 4  Com 110 Mm De Curso Nominal Com Tolerância De 5 
Mm Para Mais Ou Para Menos, Quando Medida Montada, Devido À 
Compressão Dos Componentes. Possui Sistema De Montagem Na 
Base E No Mecanismo Por Encaixe Cone Morse. Sistema De 
Regulagem De Altura Da Cadeira Por Coluna De Mola À Gás. Capa 
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Telescópica Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado Na 
Cor Preta, Dividido Em 3 Partes Encaixadas, Usado Para Proteger 
A Coluna. BASE: Base Giratória Desmontável Com Aranha Injetada 
Em Nylon 6.6 Com Reforço De 33% De Fibra De Vidro De 5 
Hastes, Apoiada Sobre 5 Rodízios De Duplo Giro E Duplo 
Rolamento Com 50 Mm De Diâmetro Em Nylon Com Capa, Esfera 
Metálica Inserida Na Estrutura, Que Facilita O Giro, Banda De 
Rolagem Em Poliuretano Para Uso Em Piso Duro, Amadeirados E 
Com Revestimentos Vinílicos. Montagem Do Rodízio Na Base É 
Feito Através De Pino Fabricado Em Aço SAE 1010/1020 Com 
Diâmetro De 11 Mm Com Anel Elástico Em Aço Que Possibilita A 
Montagem Direta Sem Utilização De Buchas De Adaptação. 
ACABAMENTO: Os Componentes Metálicos Pintados Possuem 
Tratamento De Superfície Antiferruginoso Com Fosfato De Zinco 
Por Imersão, Executado Em Linha Automática De Oito Tanques, 
Sem Uso De Produtos Clorados Para Desengraxe, E Com Posterior 
Tratamento De Efluentes, De Acordo Com As Normas Ambientais 
Vigentes, Proporcionando Melhor Proteção Contra Corrosão E 
Excelente Ancoragem Da Tinta, Evitando Assim O Descolamento 
Da Mesma.A Tinta Utilizada Para A Pintura É Em Pó, Do Tipo 
Híbrida (Poliéster - Epóxi), W-Eco, Atendendo Norma Européia 
Rohs, Isenta De Metais Pesados, Na Cor Preto Liso Semi-Brilho, 
Com Camada De 60 Mícrons Em Média. Todas As Peças São 
Curadas Em Estufa Com Esteira De Movimentação Contínua À 
Temperatura De 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE GABARITO DE CARGA: Altura 
Da Cadeira: 930-1108 Mm; Largura Da Cadeira: 700 Mm; Altura Do 
Encosto: 493 Mm; Largura Do Encosto: 451 Mm; Profundidade Da 
Superfície Do Assento: 474 Mm; Largura Do Assento: 474 Mm; 
Altura Do Assento: 409-517 Mm.  Apresentar Os Documentos 
Abaixo Em Cópia Autenticada Ou Com Apresentação Dos Originais 
Para Autenticação: 

 
 - Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

   

 
- Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Industriais Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 
- Laudo Técnico De Verificação Da Capacidade Produtiva Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

  - Licença De Operação Da Empresa Fabricante Das Cadeiras;    

 
- Certificado De Regularidade E Certidão Negativa De Débitos 
Do Ibama Da Empresa Fabricante Das Cadeiras; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No 
Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
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Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Conformidade Com A Norma ABNT 
NBR 13962:2006, Emitido Por Laboratório Acreditado Pelo 
Inmetro; 

   

3 

Cadeira Contínua, Encosto E Assento Estofados E Com Braços 
E Prancheta Escamoteável Estrutura Pintada. Com Prancheta 
Escamoteável. ESTRUTURA: Estrutura Fixa Formato Contínuo, 
Confeccionada Em Tubo De Aço Redondo 25,4x1,5mm Para 
Toda A Estrutura, De Acordo Com NBR 6591, Os Tubos De 
Suporte Da Parte Traseira Sofrem Um Afinamento Na Parte 
Superior Para O Encaixe Do Encosto, Nos Tubos Dos Braços 
Dianteiros São Inseridas Buchas Com Diâmetro De 20,9mm P/ A 
Fixação Dos Braços. A Estrutura Contém Quatro Furos Para 
Fixação Do Assento, Com 7mm De Diâmetro, Os Furos Estão 
Distanciados Entre Si 279mm (Profundidade), E Estão 
Distanciados Entre Si 363mm Os Dois Furos Da Frente E 
258mm Os Dois Furos De Trás, O Encosto Da Estrutura É 
Fixado Através De Encaixe Nos Tubos Na Parte Traseira. A 
Estrutura Possui Acabamento Em Pintura Epóxi Pó Da Cor 
Preta, E Possui Ainda 4 Deslizadores De Apoio Ao Piso.  CAPA 
E ESTRUTURAL DE ENCOSTO: Capa E Estrutural Do Encosto 
Injetados Em Polipropileno Copolímero Preto; A Fixação Do 
Encosto Ao Chassi Se Dá Através De Seis Encaixes Redondos, 
A Fixação Do Encosto Na Estrutura Se Dá Através De Dois 
Encaixes Redondos. O Encosto Possui Dois Guias, Tipo 
Chaveta, Para Fixação Dos Braços. O Encosto Possui 
Dimensões De 335,5mm De Altura E 494,7mm Da Largura. O 
Encosto Possui Acabamento Texturizado. CAPA E 
ESTRUTURAL DO ASSENTO: Capa De Assento Injetada Em 
Polipropileno Copolímero Na Cor Preta; A Fixação No Chassi 
Estrutural Do Assento Se Dá Através De Seis Encaixes 
Redondos Com Diâmetro De 20mm Distribuídos Na Superfície 
Interna Da Capa, E 10 Furos Com Diâmetro De 5,5mm Para 
Encaixe Dos Parafusos Auto-Atarrachantes; A Capa Possui 
Guias Para Os Conectores Esquerdo E Direito; A Capa De 
Assento Possui 456,8 Mm De Comprimento X 453,5 Mm De 
Largura E 2,5mm De Espessura; A Capa Possui Acabamento 
Texturizado. Chassi Estrutural Do Assento Injetado Em 

34 1.208,92 41.103,24 
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Polipropileno Copolímero Na Cor Preta; A Fixação Do Assento 
Na Capa De Assento Se Dá Através De Seis Encaixes 
Redondos Com Diâmetro De 18mm Distanciados Entre Si A 
333mm, E 10 Torres Com Diâmetro De 4mm Para Parafusos 
Autoatarrachantes; O Chassi Possui Ainda Guias Para Os 
Conectores Macho E Fêmea. O Chassi De Assento Possui 466,2 
Mm De Comprimento E 462,6 Mm De Largura. ESPUMA DO 
ENCOSTO E DO ASSENTO: Espuma Flexível, Fabricada Pela 
Injeção De Poliuretano (Poliol Mais Isocianato) Com Uma 
Densidade De 55Kg/M3 Podendo Ter Uma Variação De +/- 5%. 
As Espumas Atendem Aos Requisitos Da Norma 9178:2003 
Referente A Flamabilidade. As Mesmas São Auto-Extinguíveis. 
Espuma De Encosto: Possui Dimensões De 337,4mm De Altura 
E 494,7mm Da Largura X 30mm De Espessura. Espuma De 
Assento: Possui 456,8 Mm De Comprimento X 453,5 Mm De 
Largura X 30mm De Espessura. REVESTIMENTO: O 
Revestimento É Em Tecido Do Tipo Crepe 100% Poliéster, Com 
Gramatura De 235g/M² (± 5%) Ou Em Laminado Sintético De 
PVC Aplicado Sobre Base Têxtil. BRAÇO FIXO (Contrário À 
Prancheta): Braço Injetado Em Polipropileno Copolímero Na Cor 
Preta. A Fixação Do Braço Se Dá Através De Um Encaixe Na 
Parte Traseira Da Estrutura, E Um Encaixe Na Parte Frontal 
Para Fixação Na Perna Frontal Da Estrutura. O Braço Possui 
Acabamento Texturizado. BRAÇO FIXO PARA PRANCHETA. 
Braços Injetado Em Polipropileno Copolímero Na Cor Preta. O 
Braço Fixo Para Prancheta Possui Parte Metálica Sobre Injetada 
Para A Fixação Da Prancheta. A Fixação Do Braço Se Dá 
Através De Um Encaixe Na Parte Traseira Da Estrutura, E Um 
Encaixe Na Parte Frontal Para Fixação Na Perna Frontal Da 
Estrutura. O Braço Possui Acabamento Texturizado. 
PRANCHETA ANTI-PÂNICO. Articulador Composto Por Chapa 
De Aço ABNT 1010 Com Espessura De 3,0mm, A Chapa Pussui 
Quatro Furos Com 6,7mm, Para A Fixação Na Prancheta 
Através De Parafusos, O Articulador Também Possui O 
Mecanismo Confeccionado Em Polipropileno Copolímero, Que 
Possibilita A Articulação Da Prancheta. O Articulador Possui 
Acabamento Na Cor Preta. Prancheta Confeccionada Em 
Polipropileno Copolímero Com Alma De Madeira. A Prancheta 
Possui 355,0mm De Profundidade X 250,0mm De Largura. A 
Prancheta Possui Mecanismo De Articulação Antipânico. O 
Mecanismo De Articulação É Fixado Na Prancheta Através De 
Quatro Parafusos, A Prancheta Possui Encaixe Para A Fixação 
Do Mecanismo Com Opção Para Ser Usado Do Lado Esquerdo 
Ou Direito Da Cadeira. A Prancheta Possui Acabamento 
Texturizado Em Cor Preta. Apresentar O Documento Abaixo Em 
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Cópia Autenticada Ou Com Apresentação Dos Originais Para 
Autenticação: 

 
- Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

   

4 

Poltrona Giratória Operacional Tipo A Espaldar Média. 
ENCOSTO: Encosto Em Compensado Multilaminado Resinado, 
Moldado Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura 
Média. Possui Curvatura Anatômica De Forma À Permitir A 
Acomodação Das Regiões Dorsal E Lombar, Adaptando-Se 
Melhor À Coluna Vertebral.Espuma Injetada Anatomicamente 
Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento 
De CFC, Com Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 44 Mm 
De Espessura Média. Revestimento Do Encosto Em Poliéster 
Fixado Por Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa 
Do Encosto Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado 
Na Cor Preta, Montada Por Encaixe Em Presilha Injetada Em 
Poliamida 6.6 Com Reforço De 35% De Fibra De Vidro Na Parte 
Superior Do Encosto E Por Parafusos Phillips Na Parte Inferior, 
Auxiliando Em Futuras Manutenções. Suporte Do Encosto Feito 
Por Mola De Aço SAE 1050 Curvada A Quente Com Posterior 
Tratamento Térmico, Com 76,20mm Largura E 6,35 Mm De 
Espessura, Que Permite 7 Posições De Regulagem De Altura 
Automática Por Meio De Catraca, Totalizando 70 Mm De Curso. 
A Fixação Do Encosto Na Mola É Feita Com Parafusos Máquina 
Philips, Na Bitola ¼"X 20 Fpp, E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira. A Fixação Da Mola No Mecanismo É 
Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo 
Flangeado Com Trava Mecânica No Flange Na Bitola ¼"X 20 
Fpp E Porcas Torque Sextavada Com Flange Na Bitola ¼” 20 
Fpp. ASSENTO: Assento Em Compensado Multilaminado 
Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De 
Espessura Média. Possui Curvatura Na Parte Frontal Do 

89 1.102,86 98.154,21 
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Assento Para Evitar O Estrangulamento Na Corrente Sanguínea. 
Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano Flexível 
Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com 
Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 50 Mm De Espessura 
Média. Revestimento Do Assento Em Poliéster Fixado Por 
Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa Do Assento 
Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado Na Cor Preta, 
Montada Por Grampos Com Acabamento Zincado E Parafusos 
Phillips, Auxiliando Em Futuras Manutenções. Possui Plataforma 
De Regulagem De Profundidade Do Assento Com Corpo 
Injetado Em Poliamida 6.6 Reforçada Com 33% De Fibra De 
Vidro E Chapa De Regulagem Fabricada Aço NBR 6658 Com 
4,75 Mm De Espessura Com 6 Estágios De Regulagem 
Totalizando 50 Mm De Curso. O Acionamento É Feito Por 
Gatilho Injetado Em Poliamida 6.0 Integrado À Plataforma De 
Regulagem Do Assento.  A Fixação Da Plataforma De 
Regulagem De Profundidade No Assento É Feita Com 
Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado 
Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas 
De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. A Fixação Do 
Mecanismo Na Plataforma De Regulagem De Profundidade É 
Feita Com Parafusos Sextavados Grau 8.8 Na Bitola M8  Com 
Travante Químico Em Furos Roscados M8 Na Chapa De 
Regulagem De Profundidade. BRAÇOS: Apóia Braços  Com A 
Parte Superior Do Apoio De Braço Em Poliuretano E Corpo Do 
Braço Em Polipropileno Copolímero Injetado Texturizado Na Cor 
Preta, Com Alma Fabricada Em Chapa De Aço SAE 1020 Com 
50,50 Mm De Largura E 6,35 Mm De Espessura, Pintada, Com 7 
Posições De Regulagem De Altura Feita Por Botão Injetado Em 
Poliamida 6, Totalizando 85 Mm De Curso. Chapa Para Fixação 
No Assento Com 2 Furos Oblongos, Permitindo Regulagem 
Horizontal Por Manípulo Com Curso De 25 Mm Em Cada Braço. 
A Fixação Dos Braços No Assento É Feita Com Parafusos 
Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava 
Mecânica No Flange E Manípulo Para Regulagem Lateral, Na 
Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas 
Na Madeira. MECANISMO: Mecanismo  Com 4 Estágios De 
Regulagem De Inclinação Do Assento E Encosto E Travamento 
Em Um Dos Estágios, Dotado De Sistema Anti-Impacto Que 
Libera O Encosto Somente Com Aplicação De Leve Pressão 
Das Costas Do Usuário Evitando Impactos Indesejados, Ou 
Relax Livre Com Livre Flutuação. Possui Ajuste De Tensão Da 
Mola Por Manípulo Frontal. Possui Alavanca De Comando 
Independente Para A Regulagem De Inclinação Do Encosto E 
Para A Regulagem Da Altura Do Assento. Assento Com 
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Regulagem De Profundidade E Com Inclinação Regulável Entre 
-2° E -7°. Possui Sistema De Encaixe Da Coluna Através De 
Cone Morse. COLUNA: Coluna Central Desmontável Fixada Por 
Encaixe Cônico Fabricada Em Tubo De Aço SAE 1010/1020 
Redondo Com 50,80 Mm De Diâmetro E 1,50 Mm De Espessura 
De Parede, Rolamento Axial De Giro Com Esferas Tratadas 
Termicamente E Arruelas De Aço Temperado De Alta 
Resistência, Bucha Mancal De Giro Injetada Em Poliacetal E 
Recalibrada Na Montagem, Sistema De Regulagem Da Altura 
Da Cadeira Com Mola A Gás DIN 4550 Classe 4  Com 110 Mm 
De Curso Nominal Com Tolerância De 5 Mm Para Mais Ou Para 
Menos, Quando Medida Montada, Devido À Compressão Dos 
Componentes. Possui Sistema De Montagem Na Base E No 
Mecanismo Por Encaixe Cone Morse. Sistema De Regulagem 
De Altura Da Cadeira Por Coluna De Mola À Gás. Capa 
Telescópica Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado 
Na Cor Preta, Dividido Em 3 Partes Encaixadas, Usado Para 
Proteger A Coluna. BASE: Base Giratória Desmontável Com 
Aranha Injetada Em Nylon 6.6 Com Reforço De 33% De Fibra 
De Vidro De 5 Hastes, Apoiada Sobre 5 Rodízios De Duplo Giro 
E Duplo Rolamento Com 50 Mm De Diâmetro Em Nylon Com 
Capa, Esfera Metálica Inserida Na Estrutura, Que Facilita O 
Giro, Banda De Rolagem Em Poliuretano Para Uso Em Piso 
Duro, Amadeirados E Com Revestimentos Vinílicos. Montagem 
Do Rodízio Na Base É Feito Através De Pino Fabricado Em Aço 
SAE 1010/1020 Com Diâmetro De 11 Mm Com Anel Elástico Em 
Aço Que Possibilita A Montagem Direta Sem Utilização De 
Buchas De Adaptação. ACABAMENTO: Os Componentes 
Metálicos Pintados Possuem Tratamento De Superfície 
Antiferruginoso Com Fosfato De Zinco Por Imersão, Executado 
Em Linha Automática De Oito Tanques, Sem Uso De Produtos 
Clorados Para Desengraxe, E Com Posterior Tratamento De 
Efluentes, De Acordo Com As Normas Ambientais Vigentes, 
Proporcionando Melhor Proteção Contra Corrosão E Excelente 
Ancoragem Da Tinta, Evitando Assim O Descolamento Da 
Mesma. A Tinta Utilizada Para A Pintura É Em Pó, Do Tipo 
Híbrida (Poliéster - Epóxi), W-Eco, Atendendo Norma Européia 
Rohs, Isenta De Metais Pesados, Na Cor Preto Liso Semi-Brilho, 
Com Camada De 60 Mícrons Em Média. Todas As Peças São 
Curadas Em Estufa Com Esteira De Movimentação Contínua À 
Temperatura De 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE GABARITO DE CARGA: 
Altura Da Cadeira: 845-1025 Mm; Largura Da Cadeira: 700 Mm; 
Altura Do Encosto: 416 Mm; Largura Do Encosto: 446 Mm; 
Profundidade Da Superfície Do Assento: 477 Mm; Largura Do 
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Assento: 467 Mm; Altura Do Assento: 408-515 Mm. Apresentar 
Os Documentos Abaixo Em Cópia Autenticada Ou Com 
Apresentação Dos Originais Para Autenticação: 

 
- Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

   

 
- Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Industriais Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 
- Laudo Técnico De Verificação Da Capacidade Produtiva Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 - Licença De Operação Da Empresa Fabricante Das Cadeiras;    

 
- Certificado De Regularidade E Certidão Negativa De Débitos 
Do Ibama Da Empresa Fabricante Das Cadeiras; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No 
Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Conformidade Com A Norma ABNT 
NBR 13962:2006, Emitido Por Laboratório Acreditado Pelo 
Inmetro; 
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Longarina Espaldar Médio 3 Lugares. ENCOSTO:  Encosto Em 
Compensado Multilaminado Resinado, Moldado 
Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura Média. 
Possui Curvatura Anatômica No Encosto De Forma À Permitir A 
Acomodação Das Regiões Dorsal E Lombar, Adaptando-Se 
Melhor À Coluna Vertebral. Espuma Injetada Anatomicamente 
Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento 
De CFC, Com Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 44 Mm 
De Espessura Média. Revestimento Do Encosto Em Poliéster 
Fixado Com Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa 
Do Encosto Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado 
Na Cor Preta, Montada Por Encaixe Em Presilha Injetada Em 
Poliamida 6.6 Com Reforço De 35% De Fibra De Vidro Na Parte 
Superior Do Encosto E Por Parafusos Phillips Na Parte Inferior, 
Auxiliando Em Futuras Manutenções. Suporte Do Encosto Feito 
Por Mola De Aço SAE 1050 Curvada A Quente Com Posterior 
Tratamento Térmico, Com 76,20mm Largura E 6,35 Mm De 
Espessura, Com Bordas Arredondadas. A Fixação Do Encosto 
Na Mola É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 
Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola 
¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na 
Madeira Do Encosto. A Fixação Do Conjunto Encosto E Mola No 
Assento É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 
Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola 
¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na 
Madeira Do Assento. ASSENTO:  Assento Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente 
Com 14 Mm De Espessura Média. Possui Curvatura Na Parte 
Frontal Do Assento Para Evitar O Estrangulamento Na Corrente 
Sanguínea. Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano 
Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com 
Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 50 Mm De Espessura 
Média. Revestimento Do Assento Em Poliéster Fixado Com 
Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa Do Assento 
Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado Na Cor Preta, 
Montadas Por Grampos Com Acabamento Zincado E Parafusos 
Phillips, Auxiliando Em Futuras Manutenções. A Fixação Do 
Assento Na Estrutura É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 
5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No 
Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira. ESTRUTURA: Estrutura Da Longarina 
Em Tubo De Aço Industrial SAE 1010/1020 Quadrado 50x50mm 
E 1,50 Mm De Espessura De Parede Na Estrutura Horizontal E 
Travessa Fabricadas Em Chapa De Aço SAE 1020 FQD Com 
4,76 Mm De Espessura. Encaixe Cônico Fabricado Em Chapa 

4 2.192,77 8.771,07 
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De Aço SAE 1010/1020 FQD Com 2,25 Mm De Espessura. Os 
Componentes São Unidos Por Solda Do Tipo MIG Em Célula 
Robotizada Formando Um Conjunto Para Posterior Montagem 
Por Encaixe Cônico. Pés Laterais Em Tubo De Aço Industrial 
SAE 1010/1020 Redondo Com 31,75mm De Diâmetro E 1,50mm 
De Espessura De Parede. Encaixe Cônico Fabricado Em Tubo 
De Aço Industrial SAE 1010/1020 Retangular 30x70mm Com 
Espessura Da Parede De 1,20mm Unidos Por Solda Do Tipo 
MIG Em Célula Robotizada, Formando Um Conjunto Para 
Posterior Montagem Por Encaixe Cônico Na Estrutura Da 
Longarina. Sapatas  E Acabamentos Da Longarina Injetadas Em 
Polipropileno Copolímero Na Cor Preta. ACABAMENTO: Os 
Componentes Metálicos Pintados Possuem Tratamento De 
Superfície Antiferruginoso Com Fosfato De Zinco Por Imersão, 
Executado Em Linha Automática De Oito Tanques, Sem Uso De 
Produtos Clorados Para Desengraxe, E Com Posterior 
Tratamento De Efluentes, De Acordo Com As Normas 
Ambientais Vigentes, Proporcionando Melhor Proteção Contra 
Corrosão E Excelente Ancoragem Da Tinta, Evitando Assim O 
Descolamento Da Mesma.  A Tinta Utilizada Para A Pintura É 
Em Pó, Do Tipo Híbrida (Poliéster - Epóxi), W-Eco, Atendendo 
Norma Européia Rohs, Isenta De Metais Pesados, Na Cor Ultra-
Fosco, Com Camada De 60 Mícrons Em Média. Todas As Peças 
São Curadas Em Estufa Com Esteira De Movimentação 
Contínua À Temperatura De 200° C. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DA CADEIRA: Largura Do Assento: 473 Mm. 
Profundidade Da Superfície Do Assento: 475 Mm; Altura Do 
Encosto: 415 Mm; Largura Do Encosto: 446 Mm; Altura Total Da 
Longarina: 890 Mm; Profundidade Da Longarina: 580 Mm; Altura 
Do Piso Até O Assento: 460 Mm; Largura Do Conjunto 3 
Lugares: 1535mm Apresentar Os Documentos Abaixo Em Cópia 
Autenticada Ou Com Apresentação Dos Originais Para 
Autenticação: 

 
- Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

   

 
- Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Industriais Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 
- Laudo Técnico De Verificação Da Capacidade Produtiva Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 - Licença De Operação Da Empresa Fabricante Das Cadeiras;    

 
- Certificado De Regularidade E Certidão Negativa De Débitos 
Do Ibama Da Empresa Fabricante Das Cadeiras; 

   

 - Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No    
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Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro. 
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Poltrona Aproximação Espaldar Alto. ENCOSTO: Encosto Em 
Compensado Multilaminado Resinado, Moldado 
Anatomicamente A Quente Com 14 Mm De Espessura Média. 
Possui Curvatura Anatômica De Forma À Permitir A 
Acomodação Das Regiões Dorsal E Lombar, Adaptando-Se 
Melhor À Coluna Vertebral. Espuma Injetada Anatomicamente 
Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento 
De CFC, Com Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 44 Mm 
De Espessura Média. Revestimento Do Encosto Em Poliéster 
Fixado Por Grampos Com Acabamento Zincado.  Contra Capa 
Do Encosto Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado 
Na Cor Preta, Montada Por Encaixe Em Presilha Injetada Em 
Poliamida 6.6 Com Reforço De 35% De Fibra De Vidro Na Parte 
Superior Do Encosto E Por Parafusos Phillips Na Parte Inferior, 
Auxiliando Em Futuras Manutenções. Suporte Do Encosto Feito 
Por Mola De Aço SAE 1050 Curvada A Quente Com Posterior 
Tratamento Térmico, Com 76,20mm Largura E 6,35 Mm De 
Espessura, Com Bordas Arredondadas. A Fixação Do Encosto 
Na Mola É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 
Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola 
¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na 
Madeira Do Encosto. A Fixação Do Conjunto Encosto E Mola No 
Assento É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 
Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola 
¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E Rebitadas Na 
Madeira Do Assento.  ASSENTO: Assento Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente 
Com 14 Mm De Espessura Média. Possui Curvatura Na Parte 
Frontal Do Assento Para Evitar O Estrangulamento Na Corrente 
Sanguínea. Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano 
Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com 
Densidade Controlada De 50 Kg/M³ Com 50 Mm De Espessura 
Média No Assento. Revestimento Do Assento Em Poliéster 
Fixado Por Grampos Com Acabamento Zincado. Contra Capa 
Do Assento Injetada Em Polipropileno Copolímero Texturizado 
Na Cor Preta, Montada Por Grampos Com Acabamento Zincado 

02 1.131,12 2.262,25 
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E Parafusos Phillips, Auxiliando Em Futuras Manutenções. A 
Fixação Do Assento Na Estrutura É Feita Com Parafusos 
Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava 
Mecânica No Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra 
Encravadas E Rebitadas Na Madeira. BRAÇOS: Apóia-Braços 
Integrado A Estrutura Em Aço Com Acabamento Em 
Polipropileno Copolímero Injetado Fixado A Estrutura Por Meio 
De Parafusos Phillips. ESTRUTURA: Estrutura Formada Por 
Tubo De Aço SAE 1010/1020 Redondo Com 25,40 Mm De 
Diâmetro E 2,25 Mm De Espessura De Parede, Curvada À Frio, 
Executado E Calibrado Por Máquina CNC. Suporte Do Assento 
Fabricado Em Tubo De Aço SAE 1010/1020 Redondo Com 
25,40 Mm De Diâmetro E 2,25mm De Espessura De Parede. 
Travessas De Fixação Do Assento Fabricadas Em Chapa De 
Aço SAE 1020 Com 4,76 Mm De Espessura. A União Das 
Travessas No Tubo De Suporte E Na Estrutura Da Cadeira É 
Feito Por Processo De Solda Do Tipo MIG Em Célula 
Robotizada Formando Uma Estrutura Única Para Posterior 
Montagem. Assento Fixo Com Inclinação Fixa Entre -2° E -7° E 
Furos Com Distância Entre Centro De 160x200mm. Sapatas De 
Suporte Do Pé Injetadas Em Polipropileno Copolímero Na Cor 
Preta, Com Cantos Arredondados, Sapata Frontal Anti 
Tombamento, Fixadas À Estrutura Por Rebite De Alumínio Do 
Tipo Repuxado. ACABAMENTO: Os Componentes Metálicos 
Pintados Possuem Tratamento De Superfície Antiferruginoso 
Com Fosfato De Zinco Por Imersão, Executado Em Linha 
Automática De Oito Tanques, Sem Uso De Produtos Clorados 
Para Desengraxe, E Com Posterior Tratamento De Efluentes, De 
Acordo Com As Normas Ambientais Vigentes, Proporcionando 
Melhor Proteção Contra Corrosão E Excelente Ancoragem Da 
Tinta, Evitando Assim O Descolamento Da Mesma. A Tinta 
Utilizada Para A Pintura É Em Pó, Do Tipo Híbrida (Poliéster - 
Epóxi), W-Eco, Atendendo Norma Européia Rohs, Isenta De 
Metais Pesados, Na Cor Preto Ultra Fosco, Com Camada De 60 
Mícrons Em Média. Todas As Peças São Curadas Em Estufa 
Com Esteira De Movimentação Contínua À Temperatura De 
200° C. DIMENSÔES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Da 
Cadeira: 970 Mm; Profundidade Da Cadeira: 655 Mm; Largura 
Da Cadeira: 570 Mm; Altura Do Encosto: 500 Mm; Largura Do 
Encosto: 450 Mm; Profundidade Da Superfície Do Assento: 475 
Mm; Largura Do Assento: 480 Mm; Altura Do Assento: 470 Mm. 
Apresentar Os Documentos Abaixo Em Cópia Autenticada Ou 
Com Apresentação Dos Originais Para Autenticação: 

 - Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida    
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Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO, Com Comprovação 
Da Certificação. 

 
- Declaração Indicando Revenda Autorizada A Prestar 
Manutenção/Assistência Nos Produtos Cotados; 

   

 
- Plano De Gerenciamento De Resíduos Sólidos Industriais Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 
- Laudo Técnico De Verificação Da Capacidade Produtiva Da 
Empresa Fabricante Das Cadeiras E Poltronas; 

   

 - Licença De Operação Da Empresa Fabricante Das Cadeiras;    

 
- Certificado De Regularidade E Certidão Negativa De Débitos 
Do Ibama Da Empresa Fabricante Das Cadeiras; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No 
Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
- Certificado De Conformidade Com A Norma ABNT NBR 
13962:2006, Emitido Por Laboratório Acreditado Pelo Inmetro; 
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Cadeira De Diálogo Fixa Com Espaldar Medio Em Malha, Com 
Apoia Braços.  Estutura Fixa: Fabricada Em Tubo De Aço Com 
Formato Contínuo, Empilhável, Com Acabamento Em Pintura 
Epóxi-Pó Na Cor Preta. Encosto: Fabricado Em Peça De 
Poliamida Injetada, Com Revestimento Feito Por Malha De 
Poliéster, Que Proporciona Excelente Apoio Da Região Lombar 
E Garante A Transpiração Do Corpo. Fixado À Estrutura Pela 
Extensão Dos Braços. Assento: Estrutura Fabricada Em Peça 
Única De Poliamida Injetada, Com Sistema De Respiro Para 
Preservar A Espuma, Que É Produzida Em Poliuretano Injetado 
Com Densidade Controlada, Isenta De CFC, Com 40mm De 
Espessura. Não Utiliza-Se Qualquer Tipo De Cola Na 
Fabricação Deste Estofado.  Braços: São Feitos Pela Extensão 
Do Encosto Fabricados Em Polipropileno Injetado. Medidas: 
Altura Da Extensão Vertical Do Encosto De 500mm. Altura Do 
Assento Ao Chão: 425mm. Largura Do Assento: 480mm. 
Profundidade Do Assento: 445mm. Altura Total Da Cadeira: 
910mm. Largura Total, Com Braços: 610mm. Profundidade 
Total: 640mm.  

09 2.553,09 22.977,82 
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Cadeira Giratória Operacional Com Espaldar Médio, Com Apoia-
Braço Regulavel Modelo Executivo. Base Giratória: Em Peça 
Única Injetada Em Poliamida (Nylon) Com Reforços Estruturais. 
Rodízios De Corpo Duplo Com 65mm De Diâmetro, Fabricados 
Em Nylon, Com Eixos De Fixação E Giro Em Aço, Possuindo 
Sistema De Auto-Freio, Que Dificulta A Movimentação Da 
Cadeira Quando Está Sem Peso, Evitando Deslocamentos 
Involuntários. Coluna De Regulagem De Altura Com Pistão A 
Gás Com 100mm De Regulagem, Dispondo Ainda De Sistema 
De Ajuste Auxiliar, Permitindo Elevar Em 30mm E Abaixar Em 
20mm A Posição Inicial De Altura Do Assento. Mecanismo: 
Inclinação Sincronizada Do Encosto E Do Assento, Com 
Relação De 2°/1° Respectivamente, Proporcionando Uma 
Abertura Total De 126° Entre O Assento E O Encosto, Com 
Bloqueio Em 4 Posições Feito Por Alavanca De Fácil Acesso, 
Junto À Lateral Do Assento. Possui Auto-Regulagem Da Tensão 
De 45kg A 120kg De Peso, Tendo Alavanca Para Ajuste Fino 
(+/- 20%) Que Deixa Mais Duro Ou Mais Macio O Apoio Da 
Auto-Regulagem. Encosto: Fabricado Em Peça De Poliamida 
Injetada, Com Revestimento Feito Por Malha De Poliéster, Que 
Proporciona Excelente Apoio Da Região Lombar E Garante A 
Transpiração Do Corpo. Assento: Estrutura Fabricada Em Peça 
Única De Poliamida Injetada, Com Sistema De Respiro Para 
Preservar A Espuma, Que É Produzida Em Poliuretano Injetado 
Com Densidade Controlada, Isenta De CFC, Com 50mm De 
Espessura. Como Peça De Reforço, E Onde São Fixados O 
Mecanismo E Os Braços, Existe Uma Chapa De Aço 
Estampado. Revestimento Feito Por Tecido De Poliéster Com 
Desenho Do Tipo Crepe. Não Utiliza-Se Qualquer Tipo De Cola 
Na Fabricação Deste Estofado. Possui Regulagem Da 
Profundidade Do Assento Feito Por Dois Manípulos Localizados 
Na Parte Frontal Do Mesmo, Que Aumentam Em 50mm A Parte 
Da Frente, Não Deslocando Todo O Conjunto. Braços 
Reguláveis: Apoio Superior Em Poliuretano Injetado, Com 
Sistema De Regulagem De Altura Feito Em Polipropileno 
Injetado, Acionado Por Botão Lateral, Com Nove Passos De 
Regulagem, Ajuste De Profundidade E De Largura, Pelo 
Deslocamento Do Apoio, Além De Permitir O Giro Total Deste 
Apoio (360°). Curso De Regulagem De Altura Em 11cm. Fixado 
Ao Assento Por Peça De Poliamida Injetada. Medidas: Altura Da 
Extensão Vertical Do Encosto De 650mm. Altura Do Assento Ao 
Chão: De 410 A 520mm. Largura Do Assento: 470mm. 
Profundidade Do Assento: 430mm (+50mm Pelo Ajuste). Altura 
Total Da Cadeira: 1180mm. Largura Total, Com Braços: 750mm. 
Profundidade Total: 700mm. Apresentar Os Documentos Abaixo 

02 4.770,33 9.540,67 
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Em Cópia Autenticada Ou Com Apresentação Dos Originais 
Para Autenticação: 

 
 - Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO Com Comprovação 
Da Certificação. 
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Sofá com três lugares. encosto  - encosto confeccionado em 
compensado multilaminado de 18 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura e 
densidade de 23 kg/m³ , espuma expandida/laminada com 30 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³ e espuma 
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade 
de 23 kg/m³. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura, 
revestimento em vinil. 
 Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 
mm de espessura com espuma expandida/laminada com 20 mm 
de espessura média e densidade de 23 kg/m³ e espuma 
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade 
de 23 kg/m³, almofada em espuma expandida/laminada com 150 
mm de espessura e densidade de 26 kg/m³. Estrutura do sofá 
em madeira de 1” de espessura. 
-revestimento em vinil. Laterais confeccionadas em chapa de 
eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada 
com 20 mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³ e 
espuma expandida/laminada com 7 mm de espessura média e 
densidade de 23 kg/m³. Estrutura do sofá em madeira de 1” de 
espessura. Revestimento em vinil. 
Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Pés de 
sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento - os 
componentes metálicos pintados possuem tratamento de 
superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, 
executado em linha automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento 
de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, 
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente 
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster 
- epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de 
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 

09 3.892,87 35.035,80 



 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas, Teresina-PI 

Fone/Fax: (86) 3221-7531 
CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 

p. 39 

 

mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com 
esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. 
Dimensôes aproximadas da cadeira: 
largura do assento: 500 mm, profundidade do assento: 550 mm, 
altura do encosto: 350 mm, largura do encosto: 500 mm, 
profundidade total: 800 mm,  altura total : 750 mm, largura do 
conjunto1 lugar: 800 mm, largura do conjunto. lugares: 1300 
mm.largura do conjunto 3 lugares: 1800 mm. 
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Poltrona Um Lugar. Poltrona Com Um Lugar Com Assento E 
Encosto Fixos, Com Estrutura Interna Em Madeira 100% De 
Eucalipto (Reflorestamento), Unidas Com Grampo 14x45mm.  
Assento (Fixo): Confeccionado Com Espuma Densidade 28, 
Com Persintas Elásticas, Fixadas Ao Assento Com Grampo 
80/8 Fixado A Estrutura Através De 04 Parafusos Auto 
Atarraxante ¼ X 55 RS ZB. Encosto (Fixo): Confeccionado Com 
Espuma Densidade 28, Com Persintas Elásticas, Fixadas Ao 
Assento Com Grampo 80/8  Fixado A Estrutura Com Grampo 
14/45. Pé Em Madeira Imbuia. Medidas: 580x710mm. 
Apresentar Os Documentos Abaixo Em Cópia Autenticada Ou 
Com Apresentação Dos Originais Para Autenticação:  

14 2.137,15 29.920,11 

 
- Laudo Ergonômico De Conformidade Com A NR 17, Emitida 
Por Ergonomista Certificado Pela ABERGO Com Comprovação 
Da Certificação. 
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Sofá Retangulo Medindo 1200X770X450/800mm. Estrutura: Em 
Madeira De Eucalipto (Madeira De Reflorestamento) Tratada 
Pelo Processo Autoclave Com Aplicação De Liquido Imunizante 
Para Combater Pragas Como Cupim E Brocas,  Medindo 40 E 
70mm De Largura E 22mm De Espessura, Unidas Por Grampos 
14/45mm. Estrutura Do Assento Com Chapa De 18mm De 
Espessura, Fabricada A Partir Da Aglutinação De Fibras De 
Madeira Com Resinas Sintéticas E Ação Conjunta De 
Temperatura E Pressão. Para A Obtenção Das Fibras, A 
Madeira É Cortada Em Pequenos Cavacos Que, Em Seguida, 
São Triturados, Possui Características Mecânicas Que Se 
Aproximam A Madeira Maciça. União Do Assento Ao Encosto E 
Realizada Através De Parafusos 5/16 X 130 SX RS ZB. Assento: 
Com Espuma Injetada Sob Pressão De Poliuretano Com 
Densidade Controlada Entre 55e60kg/M³ Com70mm De 
Espessura E D33.Encosto: Com Espuma Injetada Sob Pressão 
De Poliuretano Com Densidade Controlada Entre 55e60kg/M³ 
Com60mm De Espessura E D26. Demais Partes Da Estrutura 
Revestidas Com Espuma 10mm D18.Revestimento Em Tecido 
Em Fibra Sintética, Onde Suas  Principais Características São A 
Durabilidade, Economia E Versatibilidade. Tecidos Em Poliéster 

06 3.243,34 19.460,04 
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São Amplamente Utilizados Pelo Setor De Móveis De Escritório 
E Forração Automobilística Com Qualidades De Durabilidade 
Comprovadas.Costuras Com Sobrecosturas Para Um Melhor 
Acabamento E Maior Resistência Na União Dos 
Tecidos.Revestimento Na Face Inferior Em Polipropileno Com 
Viscose, Tendo Como Principais Características O Fato De Ser 
Atóxicas E Semipermeáveis, Impedindo A Passagem De 
Partículas Ou Gotas De Fluidos Contaminados. Pés (4 Peças) 
Confeccionado Em Aço Carbono Laminado Fina/Frio Medindo  
Ø2”X43x1,2mm Com Chapa De Fixação De 2,25mm De 
Espessura, Pintada Em Epóxi, Possui Sapata Reguladora De 
Nível Estriada De Ø50x12 Dotada De Haste Em Aço Com Rosca 
5/16. Fixação Através De Parafusos Auto Atarrachante 4.5x20 
CP Zincado Amarelo. 
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Poltrona Auditório Retrátil Com Apoia Braços Intercalado E 
Prancheta.  ENCOSTO: Encosto Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente 
Com 13 Mm De Espessura Com Dupla Curvatura Anatômica, De 
Forma A Permitir A Acomodação Das Regiões Dorsal E Lombar, 
Se Adaptando Melhor À Coluna Vertebral.  Espuma Injetada 
Anatomicamente Em Poliuretano Flexível Microcelular De Alta 
Resistência, Isento De CFC, Com Densidade Controlada De 50 
A 60 Kg/M³ Com 60mm De Espessura Média.  Revestimento Em 
Tecido De Poliéster Fixado Na Madeira Por Grampos Com 
Acabamento Zincado. Encosto Com Contracapa Injetada Em 
Polipropileno Copolímero Na Cor Preta, Texturizado, Montadas 
Por Parafusos, Auxiliando Em Futuras Manutenções. A Fixação 
Do Encosto Na Estrutura É Feita Com Parafusos Sextavados 
Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No 
Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira.  ASSENTO: Assento Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado Anatomicamente A Quente 
Com 14mm De Espessura. Possui Curvatura Na Parte Frontal 
Do Assento Para Evitar O Estrangulamento Na Corrente 
Sanguínea. Espuma Injetada Anatomicamente Em Poliuretano 
Flexível Microcelular De Alta Resistência, Isento De CFC, Com 
Densidade Controlada De 50 A 60 Kg/M³ Com 60mm De 
Espessura Média. Revestimento Em Tecido De Poliéster Fixado 
Na Madeira Por Grampos Com Acabamento Zincado. 
Acabamento Das Bordas Com Perfil De PVC. Suporte Do 
Assento Em Chapa De Aço SAE 1020 Com Espessura De 3 Mm 
Uma De Cada Lado Do Assento. Batentes Do Final De Curso Do 
Assento Retrátil Em Poliamida 6.0 Na Cor Preta. A Fixação Do 
Assento Na Estrutura É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 

122 1.397,12 170.449,25 
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5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No 
Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira. BRAÇOS: Montadas Em Sequência Com 
Os Apoia Braços Intercalados. Apoia Braços Injetados Em 
Poliuretano Texturizado Integral Skin, Sobre Alma De Aço SAE 
1020 Tratada Quimicamente. LATERAL: Lateral Com A Parte 
Central Em Compensado De 10 Mm, Forrado Conforme Padrão 
Do Assento E Encosto. ESTRUTURA: Parte Inferior Com Chapa 
Própria Para A Fixação Ao Piso, De Aço SAE 1020 Com 
4,25mm De Espessura. Estrutura De Sustentação Da Cadeira 
Em Tubo De Aço Industrial SAE 1010/1020 Oblongo FF 
16x30mm Com Espessura Da Parede De 1,90 Mm. Suporte Do 
Encosto Em Chapa De Aço SAE 1020 Com Espessura De 3,75 
Mm Uma De Cada Lado Do Encosto. Componentes Metálicos 
Unidos Por Solda Do Tipo MIG, Formando Um Conjunto Para 
Posterior Montagem Por Parafusos. ACABAMENTO: Os 
Componentes Metálicos Pintados Possuem Tratamento De 
Superfície Antiferruginoso Com Fosfato De Zinco Por Imersão, 
Executado Em Linha Automática De Oito Tanques, Sem Uso De 
Produtos Clorados Para Desengraxe, E Com Posterior 
Tratamento De Efluentes, De Acordo Com As Normas 
Ambientais Vigentes, Proporcionando Melhor Proteção Contra 
Corrosão E Excelente Ancoragem Da Tinta, Evitando Assim O 
Descolamento Da Mesma.  A Tinta Utilizada Para A Pintura É 
Em Pó, Do Tipo Híbrida (Poliéster - Epóxi), W-Eco, Atendendo 
Norma Européia Rohs, Isenta De Metais Pesados, Na Cor Preto 
Liso Semi-Brilho, Com Camada De 60 Mícrons Em Média. Todas 
As Peças São Curadas Em Estufa Com Esteira De 
Movimentação Contínua À Temperatura De 200° C. No Caso De 
Fixação Em Piso De Concreto, Mesmo Que Este Tenha 
Revestimento Sintético Ou Não, São Utilizadas Buchas Plásticas 
E Parafusos Auto-Atarraxantes Especiais Para Concreto, Com 
Tratamento De Superfície Para Não Oxidar. PRANCHETA: 
Prancheta Em Chapa De MDF Com 18mm De Espessura 
Revestimento Em Melaminico, Mecanismo Escamoteavel, Em 
Chapa De Aço Estrutural Com 4,75mm De Espessura E Chapa 
De Aço Estrutural Com 8mm De Espessura, Acabamento Lateral 
Da Madeira Da Prancheta Em Perfil T, Podendo Ser Montada Do 
Lado Direito Ou Esquerdo Conforme Estrutura. DIMENSÕES 
APROXIMADAS:  Altura Total Da Cadeira: 860 Mm; 
Profundidade Total Da Cadeira: 455-640 Mm; Largura Total Da 
Cadeira: 635 Mm; Altura Do Encosto: 450 Mm; Largura Do 
Encosto: 450 Mm; Profundidade Da Superfície Do Assento: 480 
Mm; Largura Do Assento: 480 Mm; Altura Do Assento: 465 Mm. 
Apresentar Os Documentos Abaixo Em Cópia Autenticada Ou 
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Com Apresentação Dos Originais Para Autenticação:  

 
- Certificado Norma ABNT NBR 15878 - Móveis - Assentos Para 
Espectadores - Requisitos E Métodos De Ensaio Para 
Resistência E Durabilidade; 

   

 
- Norma ISO 354 - Determinação Da Absorção Sonora Em 
Câmara Reverberante; 

   

 

- Relatório De Ensaio Emitido Por Laboratório Acreditado Pelo 
Inmetro, Em Conformidade Com A NBR 9178 - Espuma Flexível 
De Poliuretano - Determinação Das Características De Queima, 
Com Velocidade Inferior A 100mm/Min; 

   

 
- Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No 
Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
 - Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro;  

   

 
- Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
 - Análise Ergonômica Conforme Norma Regulamentadora 17 
(NR 17), Emitida Por Ergonomista Certificado (A) Pela 
Associação Brasileira De Ergonomia (ABERGO). 
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13 

Poltrona Auditório Obeso Retrátil Com Apoia Braços Duplo E 
Com Prancheta.  ENCOSTO: Encosto Em Compensado 
Multilaminado Resinado, Moldado A Quente Com 18 Mm De 
Espessura. Espuma Expandida/Laminada Em Poliuretano 
Flexível Microcelular, Isento De CFC, Com Densidade 
Controlada De 33 A 37 Kg/M³ Com 60mm De Espessura Média. 
Revestimento Em Tecido CEC Fixado A Madeira Por Grampos 
Com Acabamento Zincado. Acabamento Das Bordas Com Perfil 
De PVC. A Fixação Do Encosto Na Estrutura É Feita Com 
Parafusos Sextavados Grau 5 SAE J429 Do Tipo Flangeado 
Com Trava Mecânica No Flange, Na Bitola ¼"X 20 Fpp E Porcas 
De Garra Encravadas E Rebitadas Na Madeira. ASSENTO: 
Assento Em Compensado Multilaminado Resinado, Moldado A 
Quente Com 18 Mm De Espessura. Espuma 
Expandida/Laminada Em Poliuretano Flexível Microcelular, 
Isento De CFC, Com Densidade Controlada De 33 A 37 Kg/M³  
Com 60mm De Espessura  Média. Revestimento Em Tecido 
CEC Fixado A Madeira Por Grampos Com Acabamento Zincado. 
Acabamento Das Bordas Com Perfil De PVC. Suporte Do 
Assento Em Chapa De Aço SAE 1020 Com Espessura De 3 Mm 
Uma De Cada Lado Do Assento. Batentes Do Final De Curso Do 
Assento Retrátil Em Poliamida 6.0 Na Cor Preta. A Fixação Do 
Assento Na Estrutura É Feita Com Parafusos Sextavados Grau 
5 SAE J429 Do Tipo Flangeado Com Trava Mecânica No 
Flange, Na Bitola ¼”X 20fpp E Porcas De Garra Encravadas E 
Rebitadas Na Madeira. BRAÇOS: Montadas Em Sequência Com 
Os Apoia Braços Duplos Formando Uma Poltrona Individual. 
Apóia Braços Injetados Em Poliuretano Texturizado Integral 
Skin, Sobre Alma De Aço SAE 1020 Tratada Quimicamente. 
LATERAL: Lateral Com A Parte Central Em Compensado De 10 
Mm, Forrado Conforme Padrão Do Assento E Encosto.  
ESTRUTURA: Parte Inferior Com Chapa Própria Para A Fixação 
Ao Piso, De Aço SAE 1020 Com 4,25mm De Espessura. 
Estrutura Lateral De Sustentação Da Cadeira Em Tubo De Aço 
Industrial SAE 1010/1020 Oblongo FF 16x30mm Com 
Espessura Da Parede De 1,90 Mm Reforçadas Com Chapa De 
Aço Industrial SAE 1020 De 6,35mm De Espessura. Pé Central 
E Travessa Em Tubo De Aço Industrial SAE 1020 Oblongo 
16x30mm, Parede 1,90mm. Suporte Do Encosto Em Chapa De 
Aço SAE 1020 Com Espessura De 4 Mm Uma De Cada Lado Do 
Encosto. Componentes Metálicos Unidos Por Solda Do Tipo 
MIG, Formando Um Conjunto Para Posterior Montagem Por 
Parafusos. ACABAMENTO: Os Componentes Metálicos 
Pintados Possuem Tratamento De Superfície Antiferruginoso 
Com Fosfato De Zinco Por Imersão, Executado Em Linha 

02 2.551,24 5.102,49 
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Automática De Oito Tanques, Sem Uso De Produtos Clorados 
Para Desengraxe, E Com Posterior Tratamento De Efluentes, De 
Acordo Com As Normas Ambientais Vigentes, Proporcionando 
Melhor Proteção Contra Corrosão E Excelente Ancoragem Da 
Tinta, Evitando Assim O Descolamento Da Mesma. A Tinta 
Utilizada Para A Pintura É Em Pó, Do Tipo Híbrida (Poliéster - 
Epóxi), W-Eco, Atendendo Norma Européia Rohs, Isenta De 
Metais Pesados, Na Cor Preto Liso Semi-Brilho, Com Camada 
De 60 Mícrons Em Média. Todas As Peças São Curadas Em 
Estufa Com Esteira De Movimentação Contínua À Temperatura 
De 200° C. No Caso De Fixação Em Piso De Concreto, Mesmo 
Que Este Tenha Revestimento Sintético Ou Não, São Utilizadas 
Buchas Plásticas E Parafusos Auto-Atarraxantes Especiais Para 
Concreto, Com Tratamento De Superfície Para Não Oxidar. 
PRANCHETA: Prancheta Em Chapa De MDF Com 18mm De 
Espessura Revestimento Em Melaminico, Mecanismo 
Escamoteavel, Em Chapa De Aço Estrutural Com 4,75mm De 
Espessura E Chapa De Aço Estrutural Com 8mm De Espessura, 
Acabamento Lateral Da Madeira Da Prancheta Em Perfil T, 
Podendo Ser Montada Do Lado Direito Ou Esquerdo Conforme 
Estrutura. DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura Total Da 
Cadeira: 820 Mm; Profundidade Total Da Cadeira: 640 Mm; 
Largura Total Da Cadeira: 1110 Mm; Altura Do Encosto: 470 
Mm; Largura Do Encosto: 960 Mm; Profundidade Da Superfície 
Do Assento: 480 Mm; Largura Do Assento: 950 Mm; Altura Do 
Assento: 460 Mm. Apresentar Os Documentos Abaixo Em Cópia 
Autenticada Ou Com Apresentação Dos Originais Para 
Autenticação: 

 
- Relatório De Ensaio De Exposição À Névoa Salina, De No 
Mínimo 500 Horas, Conforme NBR 8094, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
 - Relatório De Ensaio Da Determinação Da Aderência Da Tinta, 
Conforme Norma ABNT NBR 11003:2009, Emitido Por 
Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
 - Relatório De Ensaio Da Determinação Da Espessura De 
Película Seca, Conforme Norma ABNT NBR 10443:2008, 
Emitido Por Laboratório Acreditado Ao Inmetro; 

   

 
 - Análise Ergonômica Conforme Norma Regulamentadora 17 
(NR 17), Emitida Por Ergonomista Certificado (A) Pela 
Associação Brasileira De Ergonomia (ABERGO). 

   

14 

Sofa de 01 lugar - encosto  - encosto confeccionado em 
compensado multilaminado de 18 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura e 
densidade de 23 kg/m³ , espuma expandida/laminada com 30 

02 2.424,38 4.848,77 
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mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³ e espuma 
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade 
de 23 kg/m³. - estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. 
- revestimento em vinil. Assento - assento confeccionado em 
compensado multilaminado de 10 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e 
densidade de 23 kg/m³ e espuma expandida/laminada com 7 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³. - almofada 
em espuma expandida/laminada com 150 mm de espessura e 
densidade de 26 kg/m³. - estrutura do sofá em madeira de 1” de 
espessura. -revestimento em vinil. Laterais confeccionadas em 
chapa de eucatex de 3 mm de espessura. Espuma 
expandida/laminada com 20 mm de espessura média e 
densidade de 23 kg/m³ e espuma expandida/laminada com 7 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³. - estrutura do 
sofá em madeira de 1” de espessura. -revestimento em vinil. 
Estrutura - estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. - 
pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento - 
os componentes metálicos pintados possuem tratamento de 
superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, 
executado em linha automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento 
de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, 
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente 
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster 
- epóxi), w-eco, atendendo norma européia rohs, isenta de 
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 
mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com 
esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. 
Dimensôes aproximadas da cadeira: largura do assento: 500 
mm. profundidade do assento: 550 mm. altura do encosto: 350 
mm. largura do encosto: 500 mm. profundidade total: 800 mm. 
altura total : 750 mm. largura do conjunto1 lugar: 800 mm. 
largura do conjunto 2 lugares: 1300 mm.largura do conjunto 3 
lugares: 1800 mm. 

15 

Sofa de 02 lugares encosto  - encosto confeccionado em 
compensado multilaminado de 18 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada com 40 mm de espessura e 
densidade de 23 kg/m³ , espuma expandida/laminada com 30 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³ e espuma 
expandida/laminada com 7 mm de espessura média e densidade 
de 23 kg/m³. - estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. 
- revestimento em vinil.  Assento - assento confeccionado em 

01 3.211,13 3.211,13 
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compensado multilaminado de 10 mm de espessura com 
espuma expandida/laminada com 20 mm de espessura média e 
densidade de 23 kg/m³ e espuma expandida/laminada com 7 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³. - almofada 
em espuma expandida/laminada com 150 mm de espessura e 
densidade de 26 kg/m³. - estrutura do sofá em madeira de 1” de 
espessura. -revestimento em vinil. Laterais confeccionadas em 
chapa de eucatex de 3 mm de espessura. Espuma 
expandida/laminada com 20 mm de espessura média e 
densidade de 23 kg/m³ e espuma expandida/laminada com 7 
mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³. - estrutura do 
sofá em madeira de 1” de espessura. - revestimento em vinil. 
Estrutura - estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. - 
pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Acabamento - 
os componentes metálicos pintados possuem tratamento de 
superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão, 
executado em linha automática de oito tanques, sem uso de 
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento 
de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, 
proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente 
ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. 
- a tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster 
- epóxi), w-eco, atendendo norma europeia rohs, isenta de 
metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 
mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com 
esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° c. 
Dimensôes aproximadas da cadeira:largura do assento: 500 
mm. profundidade do assento: 550 mm. altura do encosto: 350 
mm. largura do encosto: 500 mm. profundidade total: 800 mm. 
altura total : 750 mm. largura do conjunto1 lugar: 800 mm. 
.largura do conjunto 2 lugares: 1300 mm.largura do conjunto 3 
lugares: 1800 mm. 

16 

Cad. Fixa , C/ Braço (Assento E Encosto S/ Capa) - Cadeira 
Aproximação Empilhável (Máximo De 15 Unidades Quando 
Utilizada No Carrinho) Com Encosto E Assento Fixos. Encosto - 
encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno 
copolímero de alta resistência.  - possui curvatura anatômica no 
encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e 
lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.Assento em 
estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta 
resistência com canaleta interna de suporte ao sistema de 
encaixe do estofamento. Possui curvatura na parte frontal do 
assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - 
contra-assento injetado em polipropileno copolímero de alta 

14 658,59 9.220,25 
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resistência para proteção no empilhamento (máximo de 15 
unidades quando utilizada no carrinho) e auxílio na fixação do 
estofamento e da estrutura. - a união do contra-assento no 
assento é feito por 16 parafusos philips cabeça chata para 
plástico. Estrutura única em formato arco confeccionada em 
barra redonda de aço sae 1020 com 12,70 mm de diâmetro, 
soldada por processo mig em célula robotizada formando um 
conjunto único para posterior montagem. -sapatas com elemento 
de ligação em polipropileno copolímero de engenharia injetado 
na cor translúcida. Acabamento. Os componentes metálicos 
pintados possuem tratamento de superfície antiferruginoso com 
fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de 
oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e 
com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as 
normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção 
contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim 
o descolamento da mesma.- a tinta utilizada para a pintura é em 
pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), w-eco, atendendo norma 
européia rohs, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-
brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças 
são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à 
temperatura de 200° c. Dimensôes aproximadas da cadeira: 
Altura da cadeira: 840. Profundidade da cadeira: 510. Largura da 
cadeira: 540. Altura do encosto: 305. Largura do encosto: 445. 
Profundidade do assento: 455. Largura do assento: 465. Altura 
do assento: 460. 

VALOR TOTAL 531.315,44 

 

 

LOTE 2 - MOBILIARIO 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD R$ UND R$ TOTAL 

01 

Armário extra alto duas portas quatro prateleiras reguláveis e 
uma fixa – Medidas: 800x472x2100mm. Armário extra alto com 
portas:      Armário fechado com medidas 800x472x2100 mm, 
composto de laterais, fundo, base, uma prateleira fixa, quatro 
prateleiras moveis, portas e tampo. Tampo; confeccionado em 
fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, 
possui bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm defibra de madeira aglomerada 
(MDP) com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as 
faces com laminado melamínico de baixa pressão (BP). 
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No sentido 

32 2.257,71 72.246,65 
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longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com 
diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, possibilitando 
o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm; Base do armário 
possui furação para quatro niveladoras de piso na cor preto  
em duas peças,  uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na 
face inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 
28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por 
meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em 
polipropileno injetado, com regulagem interna e externa 
através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico. Apresentar 
os documentos abaixo em cópia autenticada ou com 
apresentação dos originais para autenticação: 
- Certificado de Conformidade de Produto, emitido por 
organismo certificador acreditado pelo INMETRO, de acordo 
com a NBR 13961:2010 da ABNT; 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação 

2 

Mesa quadrada com estrutura em madeira. Estrutura: em 
madeira de eucalipto (Madeira de reflorestamento) tratada pelo 
processo autoclave com aplicação de liquido imunizante para 
combater pragas como cupim e brocas, revestidos em tecido 
em fibra sintética, onde suas principais características são a 
durabilidade, economia e versatibilidade. Tecidos em poliéster 
são amplamente utilizados pelo setor de móveis de escritório e 
forração automobilística com qualidades de durabilidade 
comprovadas.  Sobre tampo: em formato retangular, 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial.  Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Base dotada de 04 pés 
em tubo de aço 2", com acabamento em pintura epoxi na cor 

08 2.753,32 22.026,56 
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preta. Dotada de régua para tomadas com 02 tomadas 
elétricas e 01 carregador USB), com cabo PP3 com plug 180º 
A10 com comprimento 1,5 mts. Base dotada de 04 pés em 
tubo de aço 2", com acabamento em pintura epoxi na cor preta. 

3 

Mesa retangular de trabalho MEDINDO 1400X600X730mm. 
Tampos; tampo em formato retangular, confeccionado em fibra 
de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando 
uma peça única. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial.  Encabeçamento nas partes frontais, 
posterior e nos topos transversais com fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, 
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o 
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da 
norma ABNT 13966/2008. Dotado de dois passa cabos em 
polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm, 
composto para tampa externa superior em formato oblongo 
com quatro saídas independentes para o cabeamento, guia 
central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de 
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto. Painéis laterais; confeccionados em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 
formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16.  Painel frontal inferior estrutural; confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), 

01 991,93 991,93 
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(Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm, anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme 
medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido, fixado à estrutura através 
de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20 com 
0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”, com duto para 
passagem de cabos elétrica, logica e telefonia, dotada de 
aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro 
tomadas elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia 
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através de 
parafuso auto atarraxante, Pintura de acabamento realizada 
através de um processo eletrostático com pré-tratamento de 
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 60 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Apresentar os documentos 
abaixo em cópia autenticada ou com apresentação dos 
originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

4 

Armário alto duas portas  duas prateleiras reguláveis  e uma 
fixa. Medidas: 800x472x1600mm. Armário alto com portas: 
Armário fechado com medidas 800x472x1600 mm, composto 
de laterais, fundo, base, uma prateleira fixa, duas prateleiras 
moveis, portas e tampo. Tampo; confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui 
bordas protegidas por fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesma cor do 
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com 
raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do 
processo HOLT MELT; Possui fixado em seu lado inferior um 

12 2.005,28 24.063,38 
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pino de aço inoxidável para o travamento da fechadura. Portas: 
duas portas de abrir em fibra de madeira aglomerada (MDP) 
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão (BP). 
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura com alta 
resistência a impactos.  Dotadas de três dobradiças com 
abertura 270º cada porta, possui fixação lateral com calço de 
altura de 5 mm de altura aumentando o espaço interno útil 
evitando acidentes por não ter cantos vivos permitindo diversas 
regulagens proporciona grande resistência fabricada em 
zamak, fixadas por parafusos auto atarraxantes, de cabeça 
panela medindo 16x4,5 mm; Apresenta sistema de pressão 
acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência 
emaço zincado e lubrificado, evitando corrosão, peça em 
plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a 
porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada, 
sistema de travamento com dois batentes interno na porta 
esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,  cromado sem 
arestas cortantes e arredondadas, fixados através de 
parafusos cortantes tipo chipboard para madeira, com 
fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, 
dotado de molas e pinos em latão, possui lingueta de aço com 
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 
vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 14x3,5 mm possui 
haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com 
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste contém 
um acessório de travamento com formato de gancho em 
sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de 
engenharia poliamida fixados por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, travamento 
simultâneo das portas, com chave escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada e minimizar choques 
acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção 
em polietileno injetado, puxador alça medindo 
aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. 
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 
mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento 
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, prateleira fixa 
nas laterais do armário por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e 
quatro dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face inferior 
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da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas em pinos de aço 
inoxidável fixos nas laterais, com cavidades na face inferior 
para dar melhor apoio sobre os pinos. Laterais, base e fundo; 
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos 
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
0,45mm de espessura, No sentido longitudinal, das laterais, 
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, 
distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da 
prateleira regulável a cada 64 mm; Base do armário possui 
furação para quatro niveladoras de piso na cor preto  em duas 
peças,  uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face 
inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 
mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por meio 
de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em 
polipropileno injetado, com regulagem interna e externa 
através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico. Apresentar 
os documentos abaixo em cópia autenticada ou com 
apresentação dos originais para autenticação: 
- Certificado de Conformidade de Produto, emitido por 
organismo certificador acreditado pelo INMETRO, de acordo 
com a NBR 13961:2010 da ABNT e ; 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO com comprovação 
da certificação. 

5 

Mesa de trabalho angular com gaveteiro pedestal duas gavetas 
médias e um gavetao para pasta suspensa. Medidas: 
1400x1400x730mm. Tampo em “L”; tampo inteiro em formato 
angular, com corte ergonômico confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, com saídas 
de 600 mm, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 

13 2.378,78 30.924,17 
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contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado de passa cabos 
em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm, 
composto para tampa externa superior em formato oblongo 
com quatro saídas independentes para o cabeamento, guia 
central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de 
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto. Painel lateral; confeccionado em fibra 
de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando 
uma peça única. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. Painel frontal inferior estrutural; confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm, anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme 
medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido, fixado à estrutura através 
de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 
Gaveteiro pedestal 02 gavetas médias e 01 gaveta para pasta 
suspensa: Gaveteiro medindo 330x580x712 mm, corpo, frentes 
e gavetas internas com 18 mm de espessura. Acabamento em 
ambas as faces, com laminado melamínico de baixa pressão 
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(BP). Base do gaveteiro fixada nas laterais por meio de 
cavilhas plásticas, parafuso e tambor injetado em zamak. 
Corpo do gaveteiro e gavetas internas com encabeçamentos 
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e frentes com 
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
2,0mm de espessura, com alta resistência a impactos. Contem 
travessa em MDP 18 mm, largura de 100 mm e duas 
cantoneiras 21x10 mm zincado preto, para fixar o gaveteiro na 
face inferior do tampo da mesa por meio de parafusos auto 
cortante tipo chipboard para madeira.  Fundo das gavetas em 
MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado no topo inferior 
das laterais e costa da gaveta por meio de parafuso auto 
atarraxante de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, gaveta 
média interna dotada de trilho telescópico zincado branco slim 
400x35 mm em aço estampado com rolamentos de esfera de 
aço, largura de instalação de 12,7mm removível, abertura que 
permite total acesso à profundidade da gaveta possui limitador 
de saída e mecanismo contra escape, com capacidade de até 
25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas por meio 
de parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard para 
madeira. Gaveta maior interna fechada dotada de trilho 
telescópico zincado branco slim 450x35 mm em aço 
estampado com rolamentos de esfera de aço, largura de 
instalação de 12,7mm removível, abertura que permite total 
acesso à profundidade da gaveta possui limitador de saída e 
mecanismo contra escape, com capacidade de até 25 Kg, 
fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de 
parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard para 
madeira, possui duas barras de ferro zincado preto com 
diâmetro de 6 mm para sustentação das pastas, laterais da 
gaveta com altura mínima de 250 mm. Sistema de travamento 
das gavetas por meio de barra de alumínio comprimento 615 
mm, largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos 
fixos medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com dois guias de nylon 
fixados na lateral direita do gaveteiro por meio de parafusos 
14x3,5 mm, resistente à tração com acionamento frontal 
através de fechadura dupla face e extração, rotação de 180º, 
cilindro com corpo 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 
mm com uma aba para fixação com chave de alma interna, 
com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado 
e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não 
seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário, Cada 
fechadura possui segredo único evitando que a chave de um 
gaveteiro possa abrir o outro. Puxador alça medindo 
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aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Base 
possui furação para quatro niveladoras de piso na cor preto em 
duas peças, uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face 
inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 
mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por meio 
de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em 
polipropileno injetado, com regulagem interna e externa 
através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico. Pé 
sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de 
aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das 
estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com 
rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e 
desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. Na face frontal com duas aberturas 50x40mm, 
uma superior e uma inferior, na face posterior duas chapas 
25x15 mm soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da 
mesa, com recurso interno para passagem da fiação, Pintura 
de acabamento realizada através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 60 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Calhas:confeccionada em chapa de aço fino 
frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”, 
com duto para passagem de cabos elétrica, logica e telefonia, 
dotada de aberturas estampadas na qual podem ser instaladas 
quatro tomadas elétricas, oito conectores para rede logica e 
telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através 
de parafuso auto atarraxante, Pintura de acabamento realizada 
através de um processo eletrostático com pré-tratamento de 
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 60 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Apresentar os documentos 
abaixo em cópia autenticada ou com apresentação dos 
originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 
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6 

Mesa de trabalho angular com gaveteiro pedestal quatro 
gavetas médias. Medidas: 1400x1400x730mm. Tampo em “L”; 
tampo inteiro em formato angular, com corte ergonômico 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, com saídas de 600 mm, formando uma peça 
única. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e 
resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. 
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos 
transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Dotado de passa cabos em polipropileno injetado 
com diâmetro central de Ø70mm, composto para tampa 
externa superior em formato oblongo com quatro saídas 
independentes para o cabeamento, guia central e tampa 
externa inferior em formato circular com divisores para a 
acomodação do cabeamento. Sistema de fixação a os pés é 
feita através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar 
o produto. Painel lateral; confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça 
única. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e 
resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. 
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado 
pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Nivelador de polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16.  Painel frontal 
inferior estrutural; confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de baixa densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 

09 2.493,69 22.443,24 
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em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico 
com espessura de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão 
e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão 
estática e resistência à tração superficial, largura de 296 mm, 
comprimento conforme medida da mesa. Encabeçamento nos 
topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 
com 0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a quente 
hot melt, na mesma cor do laminado escolhido, fixado à 
estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com 
rosca M6, e tambor minifix em zamak altamente resistente ao 
torque. Gaveteiro pedestal 04 gavetas médias; Gaveteiro 
medindo 330x580x712 mm, corpo, frentes e gavetas internas 
com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, 
com laminado melamínico de baixa pressão (BP). Base do 
gaveteiro fixada nas laterais por meio de cavilhas plásticas, 
parafuso e tambor injetado em zamak. Corpo do gaveteiro e 
gavetas internas com encabeçamentos nos topos com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm 
de espessura e frentes com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, com alta 
resistência a impactos. Contem travessa em MDP 18 mm, 
largura de 100 mm e duas cantoneiras 21x10 mm zincado 
preto, para fixar o gaveteiro na face inferior do tampo da mesa 
por meio de parafusos auto cortante tipo chipboard para 
madeira.  Fundo das gavetas em MDF BP uma face 6 mm de 
espessura, fixado no topo inferior das laterais e costa da 
gaveta por meio de parafuso auto atarraxante de cabeça chata 
medindo 25x3,5 mm, gaveta média interna dotada de trilho 
telescópico zincado branco slim 400x35 mm em aço 
estampado com rolamentos de esfera de aço, largura de 
instalação de 12,7mm removível, abertura que permite total 
acesso à profundidade da gaveta possui limitador de saída e 
mecanismo contra escape, com capacidade de até 25 Kg, 
fixados nas laterais do gaveteiro e das gavetas por meio de 
parafuso auto cortante 14x3,5 mm tipo chipboard para 
madeira. Sistema de travamento das gavetas por meio de 
barra de alumínio comprimento 615 mm, largura de 15 mm e 
espessura de 3.0 mm, com pinos fixos medindo 11x6 mm e 
32x6 mm, com dois guias de nylon fixados na lateral direita do 
gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 mm, resistente à 
tração com acionamento frontal através de fechadura dupla 
face e extração, rotação de 180º, cilindro com corpo 20 mm de 
comprimento e diâmetro de 19 mm com uma aba para fixação 
com chave de alma interna, com capa plástica externa de 
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proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para 
adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar 
choques acidentais ao usuário, Cada fechadura possui 
segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa 
abrir o outro. Puxador alça medindo aproximadamente 150 
mm, com furação 128 mm em zamak cromo acetinado, fixado 
com parafusos M4x25 mm. Base possui furação para quatro 
niveladoras de piso na cor preto em duas peças, uma com 
diâmetro de 45 mm, embutidas na face inferior da base com 
rosca e uma peça com diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, 
ajuste de no mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço 
zincado e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com 
regulagem interna e externa através de rosca 5/16. Sistema de 
montagem através de conjunto minifix, composto de parafuso e 
tambor injetado em zamak, e tampa injetada em material 
termoplástico. Pé sextavado; Coluna de canto sextavada 
produzida em chapa de aço fino frio # 19 com 1.06mm de 
espessura com fixação das estruturas ao tampo através de 
parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica para dar 
rigidez e permitir a montagem e desmontagem sem danificar 
seus componentes. Nivelador de polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16. Na face frontal 
com duas aberturas 50x40mm, uma superior e uma inferior, na 
face posterior duas chapas 25x15 mm soldadas no pé com 
furos para fixar ao tampo da mesa, com recurso interno para 
passagem da fiação, Pintura de acabamento realizada através 
de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano 
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 60 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Calhas: confeccionada em 
chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada 
em formato “J”, com duto para passagem de cabos elétrica, 
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual 
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores 
para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no 
painel frontal através de parafuso auto atarraxante, Pintura de 
acabamento realizada através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 60 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Apresentar os documentos abaixo em cópia 
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autenticada ou com apresentação dos originais para 
autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

7 

Mesa de canto medindo 770x770x264 mm. Tampo em vidro 
temperado 8 mm de espessura, com bordas lapidadas, 
sobreposto à estrutura . composto por pórticos em tubo 
30x70x2,0mm espessura, e travessas superior horizontais  em 
tubo 30x50x1,2 mm de espessura interligada a os pórticos. 
Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 
mícrons ou acabamento cromado. Dotados de sapatas 
niveladoras de polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca 5/16. Possui pontos de silicone na 
superfície superior para contato com o tampo de vidro. 

11 1.625,10 17.876,10 

8 

Painel divisorio MEDINDO 600X1070X25mm. Painéis: 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial.  Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. 

02 320,16 640,32 

9 

Painel divisorio MEDINDO 800X1070X25mm. Painéis: 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial.  Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 

02 384,91 769,82 
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mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. 

10 

Armário baixo duas portas e prateleira regulavel – Medidas: 
800x472x730mm. Armário baixo com portas: Armário fechado 
com medidas 800x472x730 mm, composto de laterais, fundo, 
base, uma prateleira movel, portas e tampo. Tampo; 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 
mm de espessura, possui bordas protegidas por fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas 
em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a 
quente por meio do processo HOLT MELT; Possui fixado em 
seu lado inferior um pino de aço inoxidável para o travamento 
da fechadura. Portas: duas portas de abrir em fibra de madeira 
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto 
de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura com alta 
resistência a impactos.  Dotadas de duas dobradiças com 
abertura 270º cada porta, possui fixação lateral com calço de 
altura de 5 mm de altura aumentando o espaço interno útil 
evitando acidentes por não ter cantos vivos permitindo diversas 
regulagens proporciona grande resistência fabricada em 
zamak, fixadas por parafusos auto atarraxantes, de cabeça 
panela medindo 16x4,5 mm; Apresenta sistema de pressão 
acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência 
emaço zincado e lubrificado, evitando corrosão, peça em 
plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a 
porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada, 
sistema de travamento com um batente interno na porta 
esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,  cromado sem 
arestas cortantes e arredondadas, fixados através de 
parafusos cortantes tipo chipboard para madeira, com 
fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, 
dotado de molas e pinos em latão, possui lingueta de aço com 
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 
vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 14x3,5 mm possui 
haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com 
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste contém 
um acessório de travamento com formato de gancho em 

04 1.168,97 4.675,89 
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sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de 
engenharia poliamida fixados por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, travamento 
simultâneo das portas, com chave escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada e minimizar choques 
acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção 
em polietileno injetado, puxador alça medindo 
aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm.  Prateleira; 
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos 
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
0,45mm de espessura, Prateleira regulável apoiadas em pinos 
de aço inoxidável fixos nas laterais, com cavidades na face 
inferior para dar melhor apoio sobre os pinos.  Laterais, base e 
fundo; em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos 
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
0,45mm de espessura, No sentido longitudinal, das laterais, 
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, 
distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da 
prateleira regulável a cada 64 mm; Base do armário possui 
furação para quatro niveladoras de piso na cor preto  em duas 
peças,  uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face 
inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 
mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por meio 
de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em 
polipropileno injetado, com regulagem interna e externa 
através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico. Apresentar 
os documentos abaixo em cópia autenticada ou com 
apresentação dos originais para autenticação: 
- Certificado de Conformidade de Produto, emitido por 
organismo certificador acreditado pelo INMETRO, de acordo 
com a NBR 13961:2010 da ABNT e Laudo Ergonômico de 
conformidade com a NR 17, emitida por ergonomista 
certificado pela ABERGO, com comprovação da certificação. 
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Bancada baixa fechada. Medidas: 2000X600X730mm. Tampo 
e painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em polipropileno 
injetado com diâmetro central mínimo de 70mm, composto por 
tampa externa superior em formato oblongo com no mínimo 
quatro saídas independentes para o cabeamento,  guia central 
e tampa externa inferior em formato circular com divisores para 
a acomodação do cabeamento. Calha: confeccionada em 
chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada 
em formato “J”, com duto para passagem de cabos elétrica, 
logica e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual 
podem ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores 
para rede logica e telefonia RJ-45, fixadas no painel frontal, na 
extensão total do tampo, através de parafuso auto atarraxante. 
Pintura de acabamento realizada através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento.         Painel frontal até o chão: confeccionado 
com chapas departículas de madeira de média densidade 
(MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com espessura maciça de 18 mm. 
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática 
e resistência à tração superficial.  Acabamento em ambas as 
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) 
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento 
nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 

02 2.017,74 4.035,49 
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borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. Apresentar os documentos abaixo em cópia autenticada 
ou com apresentação dos originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO com comprovação 
da certificação. 

12 

Gaveteiro móvel com quatro gavetas médias. Gaveteiro 
medindo 430x502x644 mm, tampo confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada (MDP) 25 mm de espessura, corpo, 
frentes e gavetas internas com 18 mm de espessura. 
Acabamento em ambas as faces, com laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Tampo confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada (MDP) com 25 mm de espessura, possui bordas 
protegidas por fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura na mesma cor do 
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com 
raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente por meio do 
processo HOLT MELT; Base do gaveteiro fixada nas laterais 
por meio de cavilhas plásticas, parafuso e tambor injetado em 
zamak. Corpo do gaveteiro e gavetas internas com 
encabeçamentos nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura e frentes 
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
2,0mm de espessura, com alta resistência a impactos. Fundo 
das gavetas em MDF BP uma face 6 mm de espessura, fixado 
no topo inferior das laterais e costa da gaveta por meio de 
parafuso auto atarraxante de cabeça chata medindo 25x3,5 
mm, gaveta média interna dotada de trilho telescópico zincado 
branco slim 400x35 mm em aço estampado com rolamentos de 
esfera de aço, largura de instalação de 12,7mm removível, 
abertura que permite total acesso à profundidade da gaveta 
possui limitador de saída e mecanismo contra escape, com 
capacidade de até 25 Kg, fixados nas laterais do gaveteiro e 
das gavetas por meio de parafuso auto cortante 14x3,5 mm 
tipo chipboard para madeira. Sistema de travamento das 
gavetas por meio de barra de alumínio comprimento 515 mm, 
largura de 15 mm e espessura de 3.0 mm, com pinos fixos 

01 1.004,30 1.004,30 
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medindo 11x6 mm e 32x6 mm, com dois guias de nylon fixados 
na lateral direita do gaveteiro por meio de parafusos 14x3,5 
mm, resistente à tração com acionamento frontal através de 
fechadura dupla face e extração, rotação de 180º, cilindro com 
corpo 20 mm de comprimento e diâmetro de 19 mm com uma 
aba para fixação com chave de alma interna, com capa 
plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema 
escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja 
retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário, Cada 
fechadura possui segredo único evitando que a chave de um 
gaveteiro possa abrir o outro. Puxador alça medindo 
aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. Rodízios 
com corpo e rodas injetadas, em termoplástico de alta 
resistência, eixo e chapa de fixação em aço, dimensão de 
rodas 35 mm de diâmetro cor preto, altura total de 47 mm, 
fixado na face inferior da base móvel através de quatro 
parafusos rosca auto cortante tipo chipboard cada rodízio. 
Sistema de montagem através de conjunto minifix, composto 
de parafuso e tambor injetado em zamak, e tampa injetada em 
material termoplástico. Apresentar os documentos abaixo em 
cópia autenticada ou com apresentação dos originais para 
autenticação: 
- Certificado de Conformidade de Produto, emitido por 
organismo certificador acreditado pelo INMETRO, de acordo 
com a NBR 13961:2010 da ABNT e Laudo Ergonômico de 
conformidade com a NR 17, emitida por ergonomista 
certificado pela ABERGO, com comprovação da certificação. 

13 

Mesa retangular para presidencia.  Medidas: 
2200x900x735mm. Tampo: confeccionado em fibra de madeira 
de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 30 mm 
de espessura, revestimento em ambas as faces com lâmina de 
madeira natural, bordas usinadas chanfradas com 45º em torno 
contorno. Pintura interna em esmalte poliuretânico fosco 
(acabamentos branco ou preto) apresentando textura uniforme 
com um bom grau de resistência a os riscos, formulado com 
plástico de engenharia que proporciona uma maior dureza ao 
filme, boa resistência aos produtos de limpeza. Pintura externa 
acabamento poliuretânico opaco, antirisco aplicado pelo 
processo ‘UV’ de rápida secagem. Fixação do tampo principal 
ao tampo auxiliar efetuado através de chapas de aço 
1.1/2x1/4x170 mm, fixadas através de parafusos e buchas em 
zamak, com rosca milimétrica M6. Deverá receber pintura de 
acabamento realizada através de um processo eletrostático 
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com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Disco nivelador faceado de piso em alumínio 
com Ø32x15 mm (AL1070) com haste metálica com regulagem 
através de rosca 5/16. Caixa de tomadas 19 pontos; corpo 
confeccionadas em chapa de aço 1,2mm de espessura, com 
Pintura de acabamento realizada através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Contendo 6 pontos para rede elétrica com 
tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, 
sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone , 1 ponto VGA, 1 
HDMI, 1USB e 2 ponto p/áudio sem conectores. Tampa 
basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil 
de alumínio estrudado, articulação realizada através de pino 
roteador em nylon, fixado nas extremidades unido e caixa e a 
tampa. Painel frontal; confeccionado em fibra de madeira de 
média densidade (MDF) 18 mm de espessura medindo 
1850/1510x340 mm, corte em uma das extremidades com raio 
de cinco milimitros, Pintura em esmalte poliuretânico fosco, 
apresenta textura uniforme com um bom grau de resistência a 
os riscos, formulado com plástico de engenharia que 
proporciona uma maior dureza ao filme, boa resistência aos 
produtos de limpeza. Fixada ao painel lateral e calha através 
de parafuso M6 com rosca milimetrica e tambor minifix em 
zamak altamente resistente ao torque, lado externo revestido 
com vidro 4 mm seguindo o mesmo formato do painel, colado 
ao painel com cola apropriada de alta resistência. Painel 
Lateral: confeccionado em fibra de madeira de média 
densidade (MDF) 30 mm de espessura. Acabamento em 
ambas as face com lâmina de madeira natural, bordas 
usinadas chanfradas com 45º em todo o contorno, pintura em 
verniz aplicada pelo processo ‘UV’. Duto extra embutido com 
tampa saque para passagem do cabeamento por dentro do 
painel, confeccionado em chapa de aço 0,90 mm de 
espessura, 7,07 kg/m2, 16x79x16x586mm pintado em epóxi 
pó. Disco nivelador faceado D32x15mm em alumínio e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16. O painel lateral 
e o tampo fazem a junção dos topos em chanfro de 45º através 
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de cantoneiras em L em aço com pintura eletrostática em 
epóxi. Calha: de formato em “U” confeccionada em chapa de 
aço 0,9 mm de espessura, medindo 1948x135x135 mm, com 
abertura nas extremidades para passagem da fiação na calha 
da mesa auxiliar, dotada de chapas 1"x1/8"x 133 mm, soldadas 
nas extremidades através de solda MIG para ser fixada aos 
painéis laterais através de parafuso M6 com rosca milimétrica. 
Fixada nos painéis laterais e na face inferior da mesa principal, 
com furação para receber painel frontal. Pintura de 
acabamento realizada através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 

14 

Mesa de reunião MEDINDO 2730X1170X735mm.  Tampo 
composto por duas peças 1365x1170; confeccionado em fibra 
de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura, 
revestimento em ambas as faces com lâmina de madeira 
natural, bordas usinadas chanfradas com 45º. Pintura interna 
em esmalte poliuretânico fosco, apresenta textura uniforme 
com um bom grau de resistência a os riscos, formulado com 
plástico de engenharia que proporciona uma maior dureza ao 
filme, boa resistência aos produtos de limpeza. Pintura externa 
acabamento poliuretânico opaco, antirisco aplicado pelo 
processo ‘UV’ de rápida secagem. Unidos através de chapas 
de aço 1.1/2x1/4x250 mm, pintura de acabamento realizada 
através de um processo eletrostático com pré-tratamento de 
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Fixados aos painéis laterais 
através de chapas de aço bitola nº 13 em formato "V" 
50x18x50x30 mm, pintura de acabamento realizada através de 
um processo eletrostático com pré-tratamento de nano 
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento, e parafusos em aço usinado 
com travamento através de buchas em zamak, com rosca 
milimétrica M6. Nivelador de piso em alumínio com Ø30x15 
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mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. 
Painéis laterais em formato de “V”; confeccionado em fibra de 
madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. 
Pintura interna em esmalte poliuretânico fosco, apresenta 
textura uniforme com um bom grau de resistência a os riscos, 
formulado com plástico de engenharia que proporciona uma 
maior dureza ao filme, boa resistência aos produtos de 
limpeza. Fixada ao painel e tampo através de parafuso em aço 
usinado com travamento através buchas em zamak com rosca 
M6. Dotados de tampas saque perpendicular as laterais 
formando um leito vertical para a subida dos cabos, 
confeccionada em chapa de aço 0,9 mm, medindo 590x216 
mm. Pintura de acabamento realizada através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Painel frontal; confeccionado em fibra de 
madeira de média densidade (MDF) 18 mm de espessura 
medindo 1624x430 mm. Pintura em esmalte poliuretânico 
fosco, apresenta textura uniforme com um bom grau de 
resistência a os riscos, formulado com plástico de engenharia 
que proporciona uma maior dureza ao filme, boa resistência 
aos produtos de limpeza. Fixada ao painel lateral e calha 
através de parafuso M6 com rosca milimetrica e tambor minifix 
em zamak altamente resistente ao torque. Calha estrutural; de 
formato em “U” confeccionada em chapa de aço 0,9 mm de 
espessura, medindo 1650x135x135 mm, nas duas 
extremidades deverá ter cortes para um perfeito encaixe nos 
painéis laterais. Pintura de acabamento realizada através de 
um processo eletrostático com pré-tratamento de nano 
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Interligando os painéis 
laterais formando um leito horizontal para a condução da fiação 
em toda a extensão da mesa. Fixação através de parafusos 
em aço usinado com travamento através de bucha em zamak 
com rosca M6.  Duas caixas de tomadas 19 pontos; corpo 
confeccionadas em chapa de aço 1,2mm de espessura ,com 
Pintura de acabamento realizada através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
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resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Contendo 6 pontos para rede elétrica com 
tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, 
sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone , 1 ponto VGA, 1 
HDMI, 1USB e 2 ponto p/áudio sem conectores. Tampa 
basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil 
de alumínio estrudado, articulação realizada através de pino 
roteador em nylon, fixado nas extremidades unido e caixa e a 
tampa. 

15 

Mesa de reunião redonda MEDINDO 1200X730mm. Tampo; 
tampo em formato redondo, confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura. Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão 
estática e resistência à tração superficial. Encabeçamento com 
fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot 
melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico 
de contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 
3.5, tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação 
aos pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto. Estrutura Painéis; em três partes, um 
painel maior e dois menores, unidos através de parafuso aço 
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em 
zamak altamente resistente ao torque, confeccionados em fibra 
de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando 
uma peça única. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Nivelador de 
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polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. Apresentar os documentos abaixo em cópia 
autenticada ou com apresentação dos originais para 
autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO com comprovação 
da certificação. 
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Plataforma monoface modulo final ancorada em estante – 
Medidas: 1600x812x730. Tampos: Em formato retangular, 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e 
resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial.  
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos 
transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Sistema de fixação através de bucha zamak e 
parafuso com rosca milimétrica M6, facilitando a montagem e 
desmontagem sem danificar o produto. Caixa de tomadas com 
acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 
180x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 
1,2mm de espessura cor preto, com Pintura de acabamento 
realizada através de um processo eletrostático com pré-
tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por 
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, 
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e 
poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com 
cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. 
Dotada 3 pontos para rede elétrica com tomadas universais 
(2p+t), 4 pontos com suportes para RJ45, sendo 02 RJ45 
Systimax e 02 RJ45 Keystone , 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 
2 ponto p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o 
aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio 
extrudado, articulação realizada através de pino roteador em 
nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa. Pés 
painéis: confeccionado em fibra de madeira aglomerada de 
média densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 
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25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial.  Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação 
através de bucha zamak e parafuso com rosca milimétrica M6, 
facilitando a montagem e desmontagem sem danificar o 
produto. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado com 
Ø30 mm, haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. 
Painéis frontais: confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de baixa densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 
estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico 
com espessura de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão 
e impacto. As chapas possuem densidade mínima de 565 
Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão 
estática e resistência à tração superficial, encabeçamento nos 
topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 
com 0,45mm de espessura, aplicado pelo processo a quente 
hot melt, na mesma cor do laminado escolhido. Sistema de 
fixação através de bucha zamak e parafuso com rosca 
milimétrica M6, facilitando a montagem e desmontagem sem 
danificar o produto. Possui duto interno para condução e 
separação da fiação, confeccionado em chapa de aço 0,9 mm 
de espessura, pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Travessas estruturais: confeccionadas em tubo 
de aço 25x25x1,2, interligando os pés painéis e tampos, 
fixação através de chapa de aço 2,25mm de espessura, 
buchas em zamak e parafusos com rosca milimétrica M6, 
pintura de acabamento realizado através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
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resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 60 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Duto vertical para subida da fiação: com tampa 
saque e divisor para separação da fiação, confeccionado em 
chapa de aço 0,9mm de espessura, com Pintura de 
acabamento realizada através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 60 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 
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Estante mono face com prateleiras e colunas.  Estante 
compostas por tampo, base, prateleiras e colunas verticais, 
com medidas 1185 mm comprimento, profundidade 320 mm e 
altura 2020 mm, confeccionadas em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), com 25 mm de espessura. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial. Topos revestidos com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 1.0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt. 
Possui vinte colunas verticais estruturais interligando base, 
quatro prateleiras e tampo formando vãos verticais de 370 mm, 
fixação através de conjunto minifix, composto de parafuso e 
tambor injetado em zamak, tampa injetada em material 
termoplástico e pinos em nylon estriado. Base possui furação 
para quatro niveladores de piso na cor preto em duas peças, 
uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face inferior da 
base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 mm e altura 
de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por meio de parafuso 
de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em polipropileno injetado, 
com regulagem interna e externa através de rosca 5/16. A 
interligação entre as estantes deverá ser realizada através de 
pinos em nylon estriados, proporcionando a rigidez ao 
conjunto. 

02 1.988,78 3.977,56 

18 

Mesa de centro MEDINDO 1200X770X264mm. Tampo 
confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 
Médium Density Fiberboard  30 mm de espessura com 
revestimento na face superior em lâmina de madeira natural  

03 1.854,97 5.564,90 
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pré composta  mínimo 0,7 mm de espessura e na face inferior 
em lâmina de madeira Jequitibá com no mínimo 0,7 mm de 
espessura, acabamento em ambas as faces do tampo em 
selador melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando 
em efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, bordas 
usinadas chanfradas com 45º em todo contorno, pintura em 
verniz aplicado pelo processo ‘UV’. Estrutura formada por dois 
pórticos, medindo 770x220mm para sobreposição do tampo 
em formato de “U” confeccionados em tubo retangular SAE 
1010/1020 de 30x70x2,0mm de espessura com cortes em 45° 
unidos através de solda MIG. A interligação dos pórticos 
deverá ser feita por duas travessas superiores horizontais em 
tubo retangular SAE 1010/1020 de 30x50x1,2 mm de 
espessura, interligado através de luvas de engates em chapa 
de aço 2,65mm de espessura, fixadas através de rebites de 
repuxo e parafusos com rosca milimétrica M6. Estrutura dotada 
de ponteiras conjugadas 30x70 mm com sapata niveladora de 
nível Ø 33 mm em polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca M6. O acabamento da estrutura 
metálica é feito com Pintura de acabamento realizada através 
de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano 
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. 

19 

Mesa de reunião em ‘u’ para 11 pessoas, conforme projeto. 
Tampos com bordas externas curvas e painéis laterais:  
confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura maciça de 
36mm. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática 
e resistência à tração superficial.  Acabamento em ambas as 
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) 
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento 
nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Deverá ter sete caixas 
de tomadas com 19 pontos, com acesso a pontos de energia, 

01 39.494,70 39.494,70 
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telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo 
confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor 
preto, com pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com 
tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, 
sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone , 1 ponto VGA, 1 
HDMI, 1USB e 2 pontos para áudio sem conectores. Tampa 
basculante para o aceso as tomadas confeccionadas em perfil 
de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino 
roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a 
tampa. Calhas em “u” para a passagem da fiação com medidas 
mínimas 145x140mm, espessura 0,9 mm em todo o 
comprimento da mesa, deve possuir quatro chapas em aço 
142x25 mm espessura 2.25 mm soldadas nas duas 
extremidades com solda MIG para fixação aos painéis laterais 
através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica, 
facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar 
o produto.  Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Painel frontal até o chão: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.Montagem: A fixação das 
peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
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dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. 

20 Mesa retangular de trabalho MEDINDO 1000X600X730mm. 
Tampos; tampo em formato retangular, confeccionado em fibra 
de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando 
uma peça única. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial.  Encabeçamento nas partes frontais, 
posterior e nos topos transversais com fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, 
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o 
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da 
norma ABNT 13966/2008. Dotado de dois passa cabos em 
polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm, 
composto para tampa externa superior em formato oblongo 
com quatro saídas independentes para o cabeamento, guia 
central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de 
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto.  Painéis laterais; confeccionados em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 
formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16.  Painel frontal inferior estrutural; confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

03 785,88 2.357,63 
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pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-
prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm, anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme 
medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido, fixado à estrutura através 
de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. 
Calha: confeccionada em chapa de aço fino frio #20 com 
0.9mm de espessura, dobrada em formato “J”, com duto para 
passagem de cabos elétrica, logica e telefonia, dotada de 
aberturas estampadas na qual podem ser instaladas quatro 
tomadas elétricas, oito conectores para rede logica e telefonia 
RJ-45, fixadas sob o tampo no painel frontal através de 
parafuso auto atarraxante, Pintura de acabamento realizada 
através de um processo eletrostático com pré-tratamento de 
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 60 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Apresentar os documentos 
abaixo em cópia autenticada ou com apresentação dos 
originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO com comprovação 
da certificação. 

21 

Armário medio 2 portas e duas prateleiras regulaveis – 
MEDINDAS: 800X472X1077mm.  Armário fechado com 
medidas 800x472x1077 mm, composto de laterais, fundo, 
base, duas prateleiras moveis, portas e tampo. Tampo; 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 25 
mm de espessura, possui bordas protegidas por fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas 
em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a 
quente por meio do processo HOLT MELT; Possui fixado em 
seu lado inferior um pino de aço inoxidável para o travamento 
da fechadura. Portas dobradiças 270°; duas portas de abrir em 

10 1.753,77 17.537,72 
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fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura. 
Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de 
espessura com alta resistência a impactos.  Dotadas de três 
dobradiças com abertura 270º cada porta, possui fixação 
lateral com calço de altura de 5 mm de altura aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos 
permitindo diversas regulagens proporciona grande resistência 
fabricada em zamak, fixadas por parafusos auto atarraxantes, 
de cabeça panela medindo 16x4,5 mm; Apresenta sistema de 
pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta 
resistência emaço zincado e lubrificado, evitando corrosão, 
peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, 
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois 
de fechada, sistema de travamento com dois batentes interno 
na porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,  cromado 
sem arestas cortantes e arredondadas, fixados através de 
parafusos cortantes tipo chipboard para madeira, com 
fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, 
dotado de molas e pinos em latão, possui lingueta de aço com 
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 
vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 14x3,5 mm possui 
haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com 
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste contém 
um acessório de travamento com formato de gancho em 
sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de 
engenharia poliamida fixados por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, travamento 
simultâneo das portas, com chave escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada e minimizar choques 
acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção 
em polietileno injetado, puxador alça medindo 
aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. 
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 
mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento 
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura. Prateleiras 
reguláveis apoiadas em pinos de aço inoxidável fixos nas 
laterais, com cavidades na face inferior para dar melhor apoio 
sobre os pinos.  Laterais, base e fundo; em fibra de madeira 
aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura. Acabamento em 
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ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
(BP). Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto 
de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, No 
sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos 
com diâmetro de 5 mm, distanciados entre si 64 mm, 
possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64 mm; 
Base do armário possui furação para quatro niveladoras de 
piso na cor preto  em duas peças,  uma com diâmetro de 45 
mm, embutidas na face inferior da base com rosca e uma peça 
com diâmetro de 28 mm e altura de 20 mm, ajuste de no 
mínimo 15 mm por meio de parafuso de aço zincado e rosca 
padrão 5/16”, em polipropileno injetado, com regulagem interna 
e externa através de rosca 5/16. Sistema de montagem através 
de conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado 
em zamak, e tampa injetada em material termoplástico. 
Apresentar os documentos abaixo em cópia autenticada ou 
com apresentação dos originais para autenticação: 
- Certificado de Conformidade de Produto, emitido por 
organismo certificador acreditado pelo INMETRO, de acordo 
com a NBR 13961:2010 da ABNT; 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

22 

Armário alto uma porta  duas prateleiras reguláveis  e uma fixa.  
Medidas: 400x472x1600mm. Armário fechado com medidas 
400x472x1600 mm, composto de laterais, fundo, base, uma 
prateleira fixa, duas prateleiras moveis, portas e tampo. 
Tampo; confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) 
com 25 mm de espessura, possui bordas protegidas por fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm 
de espessura na mesma cor do tampo, com bordas 
arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5 
mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; 
Possui fixado em seu lado inferior um pino de aço inoxidável 
para o travamento da fechadura. Porta: de abrir em fibra de 
madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de espessura. 
Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de 
baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de 
espessura com alta resistência a impactos.  Dotadas de três 
dobradiças com abertura 270º cada porta, possui fixação 
lateral com calço de altura de 5 mm de altura aumentando o 
espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos vivos 
permitindo diversas regulagens proporciona grande resistência 

02 1.556,79 3.113,39 
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fabricada em zamak, fixadas por parafusos auto atarraxantes, 
de cabeça panela medindo 16x4,5 mm; Apresenta sistema de 
pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta 
resistência emaço zincado e lubrificado, evitando corrosão, 
peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, 
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois 
de fechada, sistema de travamento com dois batentes interno 
na porta esquerda em chapa de aço 44x32x1,2 mm,  cromado 
sem arestas cortantes e arredondadas, fixados através de 
parafusos cortantes tipo chipboard para madeira, com 
fechadura frontal em aço cromado com diâmetro de 19 mm, 
dotado de molas e pinos em latão, possui lingueta de aço com 
mecanismo que permite o giro da haste em alumínio no eixo 
vertical na parte superior, fixado por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 14x3,5 mm possui 
haste em alumínio extrudado com formato plano convexo com 
diâmetro de 6 mm, Numa das extremidades da haste contém 
um acessório de travamento com formato de gancho em 
sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de 
engenharia poliamida fixados por meio de parafusos auto 
atarraxantes de cabeça chata medindo 25x3,5 mm, travamento 
simultâneo das portas, com chave escamoteável para adaptar-
se ao móvel caso não seja retirada e minimizar choques 
acidentais ao usuário, com capa plástica externa de proteção 
em polietileno injetado, puxador alça medindo 
aproximadamente 150 mm, com furação 128 mm em zamak 
cromo acetinado, fixado com parafusos M4x25 mm. 
Prateleiras; em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 
mm de espessura. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento 
nos topos com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 0,45mm de espessura, prateleira fixa 
nas laterais do armário por quatro parafusos aço 6,7 DU 251e 
quatro dispositivos VB 35M/16 preto embutidos na face inferior 
da prateleira. Prateleiras reguláveis apoiadas em pinos de aço 
inoxidável fixos nas laterais, com cavidades na face inferior 
para dar melhor apoio sobre os pinos. Laterais, base e fundo; 
em fibra de madeira aglomerada (MDP) com 18 mm de 
espessura. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP). Encabeçamento nos topos 
com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 
0,45mm de espessura, No sentido longitudinal, das laterais, 
contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm, 
distanciados entre si 64 mm, possibilitando o ajuste da 
prateleira regulável a cada 64 mm; Base do armário possui 
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furação para quatro niveladoras de piso na cor preto  em duas 
peças,  uma com diâmetro de 45 mm, embutidas na face 
inferior da base com rosca e uma peça com diâmetro de 28 
mm e altura de 20 mm, ajuste de no mínimo 15 mm por meio 
de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16”, em 
polipropileno injetado, com regulagem interna e externa 
através de rosca 5/16. Sistema de montagem através de 
conjunto minifix, composto de parafuso e tambor injetado em 
zamak, e tampa injetada em material termoplástico. 

23 

Balcão de recepção curvo – medidas: 
2263x1600/800x730/1100mm. Sobre tampo; confeccionado em 
vidro em formato curvo temperado, liso com espessura de oito 
milímetros, com bordas lapidas, tampo devera ter discos 
usinados em alumínio medindo 46x21x6 dotado de rosca 
central ¼, colados em sua face inferior através de cola 
especial, com secagem em processo ultravioleta, encaixado ao 
prolongador elíptico, fazendo a fixação do sobre tampo em 
vidro ao corpo do móvel através de hastes sem fim e porcas 
sextavadas ¼. Painéis laterais externos; confeccionados em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), com 36 mm de espessura, 
formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0 mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido, com ranhuras para encaixar 
sobre tampo de vidro, feita em centro de usinagem. Nivelador 
de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem 
através de rosca 5/16. Tampo inferior; tampo em formato 
curvo, profundidade mínima de 700 mm, confeccionado em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 
formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial.  Encabeçamento nas partes frontais, 
posterior e nos topos transversais com fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, 

01 7.778,48 7.778,48 
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aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o 
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da 
norma ABNT 13966/2008. Dotado de passa cabos em 
polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm, 
composto para tampa externa superior em formato oblongo 
com quatro saídas independentes para o cabeamento, guia 
central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de 
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto. Painéis laterais inferiores; 
confeccionados em fibra de madeira aglomerada de baixa 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob 
pressão, com 18 mm de espessura, revestidos em ambas as 
faces com filme termo prensado de melaminico com espessura 
de 0,3 mm, anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial, comprimento conforme medida 
da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2.0 mm de espessura, 
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido, fixado à estrutura através de parafuso aço 
conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em 
zamak altamente resistente ao torque. Painel frontal inferior; 
confeccionado em MDF 3 mm revestido em laminado alta 
pressão 06 mm, em formato curvo, comprimento 2166 mm. 
Encaixado em ranhuras nas travessas e painéis laterais. 
Travessa horizontal superior e inferior; confeccionadas em fibra 
de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 
em formato curvo, com ranhura para encaixe do painel frontal, 
travessa superior servira de apoio para com tubos elípticos 
para sobre tampo, travessa inferior dotada de sapatas 
niveladoras 5/16, revestidas em ambas as faces com filme 
termo prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm, 
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial, comprimento conforme medida da mesa. 
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Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 0.45 mm de espessura, aplicado 
pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido. Prolongadores para as sobreposições 
confeccionados em tubo de aço no formato elípticos 
20x45x130 mm, fixados por hastes com rosca sem fim 
milimétrica ¼, porca sextavada e buchas metálicas, com 
pintura de acabamento realizado através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Entre as laterais externas e internas devera ter 
prolongadores em tubos elípticos 20x45x36 mm, com ponteiras 
internas em polipropileno, fixados por parafusos e buchas 
metálicas com rosca milimétrica 1/4, com pintura de 
acabamento realizado através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento.  Calhas; 03 calhas confeccionadas em chapa 
de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, dobrada em 
formato “J”, com duto para passagem de cabos elétrica, logica 
e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem 
ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para 
rede logica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel 
frontal através de parafuso auto atarraxante, Pintura de 
acabamento realizado através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. Apresentar os documentos abaixo em cópia 
autenticada ou com apresentação dos originais para 
autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

24 
Painel divisório MEDINDO 1000X1070X50mm.  Painéis 
divisórios; confeccionados com requadro em MDF, na sua 

02 821,48 1.642,95 
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parte interna composto por colméia de papelão e partes 
externas em MDF 3,0mm de espessura com revestimento em 
tecido c/espuma ou DURAPLAC de 3 mm de espessura 
c/revestimento em laminado melamínico. Possui cremalheiras 
verticais em alumínio que permitem a fixação dos planos de 
trabalho através de mão francesa e acessórios. Rodapés com 
tampa saque frontal em alumínio 3.0 mm de espessura, 
confeccionados em chapa de aço 1.2mm de espessura com 
alojamento para instalações de tomadas elétricas, lógicas e 
dados, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento, sendo os painéis unidos uns aos outros na sua 
face superior através de engate em “U” de nylon de fibra e 
chapa de união 150x25 mm zincado branco, quando colocado 
arremate horizontal ficarão invisíveis, lado inferior unidos 
através de gancheiras em “L” 60x25x20 mm zincado branco 
encaixadas nas cremalheiras.  Arremates horizontais e 
verticais; confeccionados em perfil de alumínio 1,5mm de 
espessura, acoplados ao quadro através de  engate em “U” de 
nylon de fibra, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 

25 
Bancada alta - Medidas: 2000X600X1100mm. Tampo e painéis 
laterais:  confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus 
reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura maciça de 
36mm. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática 
e resistência à tração superficial.  Acabamento em ambas as 
faces com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) 
anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento 
nas partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 

01 1.978,62 1.978,62 
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contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Deverá possuir um 
passa fios em polipropileno injetado com diâmetro central 
mínimo de 70mm, composto por tampa externa superior em 
formato oblongo com no mínimo quatro saídas independentes 
para o cabeamento,  guia central e tampa externa inferior em 
formato circular com divisores para a acomodação do 
cabeamento. Painel: confeccionado com chapas departículas 
de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de 
eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 
espessura maciça de 18 mm. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial.  
Acabamento em ambas as faces com laminado melamínico de 
baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão 
e impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Montagem: A fixação das peças é feita através de 
parafusos com buchas metálicas e  dispositivo “Minifix” 
produzidos em zamak. Regulagem de altura através de  
niveladores e buchas em nylon com rosca 5/16. Apresentar os 
documentos abaixo em cópia autenticada ou com 
apresentação dos originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

26 

Painel divisório com rodape MEDINDO 1000X1300X50mm.  
Painéis divisórios; confeccionados com requadro em MDF, na 
sua parte interna composto por colméia de papelão e partes 
externas em MDF 3,0mm de espessura com revestimento em 
tecido c/espuma ou DURAPLAC de 3 mm de espessura 
c/revestimento em laminado melamínico. Possui cremalheiras 
verticais em alumínio que permitem a fixação dos planos de 
trabalho através de mão francesa e acessórios. Rodapés com 
tampa saque frontal em alumínio 3.0 mm de espessura, 
confeccionados em chapa de aço 1.2mm de espessura com 
alojamento para instalações de tomadas elétricas, lógicas e 
dados, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 

02 1.205,01 2.410,02 
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em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento, sendo os painéis unidos uns aos outros na sua 
face superior através de engate em “U” de nylon de fibra e 
chapa de união 150x25 mm zincado branco, quando colocado 
arremate horizontal ficarão invisíveis, lado inferior unidos 
através de gancheiras em “L” 60x25x20 mm zincado branco 
encaixadas nas cremalheiras. Arremates horizontais e 
verticais; confeccionados em perfil de alumínio 1,5mm de 
espessura, acoplados ao quadro através de  engate em “U” de 
nylon de fibra, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 

27 

Bancada alta - Medidas: 1400X600X1100mm.  Tampo e 
painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em polipropileno 
injetado com diâmetro central mínimo de 70mm, composto por 
tampa externa superior em formato oblongo com no mínimo 
quatro saídas independentes para o cabeamento,  guia central 
e tampa externa inferior em formato circular com divisores para 
a acomodação do cabeamento.  Painel: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
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pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. Apresentar os documentos abaixo em cópia autenticada 
ou com apresentação dos originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

28 

Bancada baixa  Medidas: 2000X700X730mm.  Tampos e 
painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá uma caixa de tomadas com 19 pontos, 
com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 
350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 
mm de espessura cor preto, com pintura de acabamento 
realizada através de um processo eletrostático com pré-
tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por 
secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, 
aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e 
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poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com 
cura em estufa à temperatura mínima de 180°C e resfriamento. 
Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais 
(2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 
Systimax e 04 RJ45 Keystone , 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 
2 pontos para áudio sem conectores. Tampa basculante para o 
aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio 
extrudado, articulação realizada através de pino roteador em 
nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa. Calha 
em “u” para a passagem da fiação com medidas mínimas 
145x140mm, espessura 0,9 mm em todo o comprimento da 
mesa, deve possuir quatro chapas em aço 142x25 mm 
espessura 2.25 mm soldadas nas duas extremidades com 
solda MIG para fixação aos painéis laterais através de 
parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica, facilitando a 
montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto.  
Pintura de acabamento realizada através de um processo 
eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois 
estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento.  Painel frontal até o chão: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. 

29 
Painel divisório com rodape MEDINDO 800X1300X50mm.  
Painéis divisórios; confeccionados com requadro em MDF, na 

02 1.045,90 2.091,79 
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sua parte interna composto por colméia de papelão e partes 
externas em MDF 3,0mm de espessura com revestimento em 
tecido c/espuma ou DURAPLAC de 3 mm de espessura 
c/revestimento em laminado melamínico. Possui cremalheiras 
verticais em alumínio que permitem a fixação dos planos de 
trabalho através de mão francesa e acessórios. Rodapés com 
tampa saque frontal em alumínio 3.0 mm de espessura, 
confeccionados em chapa de aço 1.2mm de espessura com 
alojamento para instalações de tomadas elétricas, lógicas e 
dados, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento, sendo os painéis unidos uns aos outros na sua 
face superior através de engate em “U” de nylon de fibra e 
chapa de união 150x25 mm zincado branco, quando colocado 
arremate horizontal ficarão invisíveis, lado inferior unidos 
através de gancheiras em “L” 60x25x20 mm zincado branco 
encaixadas nas cremalheiras. Arremates horizontais e 
verticais; confeccionados em perfil de alumínio 1,5mm de 
espessura, acoplados ao quadro através de  engate em “U” de 
nylon de fibra, Pintura de acabamento realizada através de um 
processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, 
em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em 
estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base 
de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 

30 

Mesa de reuniao formato bote medindo 3200X1200X730mm.  
Tampo; tampo em formato bote, confeccionado em fibra de 
madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, formando 
uma peça única. Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento em fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, 
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o 
usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da 

01 4.142,61 4.142,61 
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norma ABNT 13966/2008. Sistema de fixação aos pés é feita 
através de bucha e parafuso com rosca milimétrica, facilitando 
a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. 
Painéis laterais; confeccionados em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça 
única. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e 
resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. 
Encabeçamento nos topos com fita borda em poli cloreto de 
vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado 
pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Nivelador de polipropileno injetado e haste 
metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calha 
estrutural; calha em “u” para a passagem da fiação 
confeccionada em chapa de aço fino frio #20 com 0,9mm de 
espessura com Pintura de acabamento realizada através de 
um processo eletrostático com pré-tratamento de nano 
cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento, medidas de comprimento 
conforme dimensões da mesa, altura 140 mm, largura de 142 
mm, com abas para fixar no tampo, quatro chapas 1” x 1/8” 
x142 mm, com furos para fixar na coluna do pé com parafusos 
de rosca milimétrica. Caixa de tomadas 19 pontos; com acesso 
a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 
mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de 
espessura cor preto, com Pintura de acabamento realizada 
através de um processo eletrostático com pré-tratamento de 
nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-
tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó 
híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima 
de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura 
mínima de 180°C e resfriamento. Dotada de seis pontos para 
rede elétrica com tomadas universais (2p+t), oito pontos com 
suportes para RJ45, sendo quatro RJ45 Systimax e quatro 
RJ45 Keystone , um ponto VGA, um HDMI, um USB e dois 
pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o 
aceso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio 
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extrudado, articulação realizada através de pino roteador em 
nylon, fixado nas extremidades unido caixa a tampa. 

31 

Bancada alta - Medidas: 1600X600X1100mm.  Tampo e 
painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em polipropileno 
injetado com diâmetro central mínimo de 70mm, composto por 
tampa externa superior em formato oblongo com no mínimo 
quatro saídas independentes para o cabeamento,  guia central 
e tampa externa inferior em formato circular com divisores para 
a acomodação do cabeamento. Painel: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.  Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. Apresentar os documentos abaixo em cópia autenticada 
ou com apresentação dos originais para autenticação: 

01 1.794,08 1.794,08 
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- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

32 
Acessório para fixar painéis em parede, em chapa de aço com 
pintura epóxi, medindo 1055x25x25mm. 

14 142,13 1.989,81 

33 

Painel divisorio medindo 1000X1070X25mm. Painéis: 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial.  Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. 

25 458,44 11.460,96 

34 

Superficie retangular com borda arredondada medindo 
1000X800X25mm. Tampo:em formato retangular, 
confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média 
densidade (MDP), (Médium Density Particleboard), com 25 mm 
de espessura, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial.  Encabeçamento nas partes 
frontais com perfil arredondado maciço com 180 graus e 
bordas posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Dotado de um passa 
cabos em polipropileno injetado com diâmetro central de 
Ø70mm, composto para tampa externa superior em formato 
oblongo com quatro saídas independentes para o cabeamento, 
guia central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. 

13 491,87 6.394,33 
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35 

Bancada alta - Medidas: 1800X600X1100mm.  Tampo e 
painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em polipropileno 
injetado com diâmetro central mínimo de 70mm, composto por 
tampa externa superior em formato oblongo com no mínimo 
quatro saídas independentes para o cabeamento,  guia central 
e tampa externa inferior em formato circular com divisores para 
a acomodação do cabeamento. Painel: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. Apresentar os documentos abaixo em cópia autenticada 
ou com apresentação dos originais para autenticação: 
- Laudo Ergonômico de conformidade com a NR 17, emitida 
por ergonomista certificado pela ABERGO, com comprovação 
da certificação. 

01 1.900,09 1.900,09 
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36 

Mesa em ‘l’ para recepção medindo aproximadamente 
1500/400X1200/330X730mm.  Tampo em “L”; tampo inteiro em 
formato angular, com corte ergonômico confeccionado em fibra 
de madeira aglomerada de média densidade (MDP), (Médium 
Density Particleboard), com 25 mm de espessura, com saídas 
de 600 mm, formando uma peça única. Acabamento em 
ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão 
0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e impacto. As 
chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 
à tração perpendicular, resistência à flexão estática e 
resistência à tração superficial. Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.  Dotado de passa cabos 
em polipropileno injetado com diâmetro central de Ø70mm, 
composto para tampa externa superior em formato oblongo 
com quatro saídas independentes para o cabeamento, guia 
central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Sistema de 
fixação a os pés é feita através de bucha e parafuso com rosca 
milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa 
sem danificar o produto. Painéis laterais; confeccionados em 
fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), com 25 mm de espessura, 
formando uma peça única. Acabamento em ambas as faces 
com laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial. Encabeçamento nos topos com fita borda 
em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16.  Painel frontal inferior estrutural; confeccionado 
em fibra de madeira aglomerada de baixa densidade (MDP), 
(Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-

01 1.416,41 1.416,41 
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prensado de melaminico com espessura de 0,3 mm, anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem 
densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração 
perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à 
tração superficial, largura de 296 mm, comprimento conforme 
medida da mesa. Encabeçamento nos topos com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 0,45mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido, fixado à estrutura através 
de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e 
tambor minifix em zamak altamente resistente ao torque. Pé 
sextavado; Coluna de canto sextavada produzida em chapa de 
aço fino frio # 19 com 1.06mm de espessura com fixação das 
estruturas ao tampo através de parafuso e bucha metálica com 
rosca milimétrica para dar rigidez e permitir a montagem e 
desmontagem sem danificar seus componentes. Nivelador de 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. Na face frontal com duas aberturas 50x40mm, 
uma superior e uma inferior, na face posterior duas chapas 
25x15 mm soldadas no pé com furos para fixar ao tampo da 
mesa, com recurso interno para passagem da fiação, Pintura 
de acabamento realizada através de um processo eletrostático 
com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, 
finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 180°C 
e resfriamento. 

37 

Balcao de recepção para atendimento Medidas totais: 
6600X700X730/1300mm. Balcão de recepção para 
atendimento composto por uma superfície 1600x700, uma 
superfície 1400x700, três superfícies 1400x700, cinco painéis 
divisórios 1200x1300h e um painel 1800x1300h. Superfícies 
em formato retangular, confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada de média densidade (MDP), (Médium Density 
Particleboard), com 25 mm de espessura, formando uma peça 
única. Acabamento em ambas as faces com laminado 
melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e 
resistente à abrasão e impacto. As chapas possuem densidade 
mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, 
resistência à flexão estática e resistência à tração superficial.  
Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos topos 
transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 

01 9.754,81 9.754,81 
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processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Dotado de um passa cabos em polipropileno 
injetado com diâmetro central de Ø70mm, composto para 
tampa externa superior em formato oblongo com quatro saídas 
independentes para o cabeamento, guia central e tampa 
externa inferior em formato circular com divisores para a 
acomodação do cabeamento. Calhas: confeccionada em 
chapa de aço fino frio #20 com 0.9mm de espessura, na 
medida total da extensão de cada superfície, dobrada em 
formato “J”, com duto para passagem de cabos elétrica, logica 
e telefonia, dotada de aberturas estampadas na qual podem 
ser instaladas quatro tomadas elétricas, oito conectores para 
rede logica e telefonia RJ-45, fixadas sob o tampo no painel 
frontal através de parafuso auto atarraxante, pintura 
eletrostática em epóxi, espessura mínima 40 mícrons. Painel 
frontal até o chão: confeccionado com chapas departículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 18 mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,0mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Montagem: A fixação das peças é feita através de 
parafusos com buchas metálicas e  dispositivo “Minifix” 
produzidos em zamak. Painel divisório lateral medindo 
1200x1300x25mm de espessura confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 25 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nos 
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topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot 
melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico 
de contato com o usuário de 2.5 mm. Canto superior frontal 
com raio de curvatura de aproximadamente 80mm. Borda 
frontal e superior com reio de aproximadamente 3000mm e 
demais lados retos. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 
5/16. Painel divisório central medindo 1200x1300x25mm de 
espessura confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 25 mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nos topos com fita borda em poli 
cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, 
aplicado pelo processo a quente hot melt, na mesma cor do 
laminado escolhido e raio ergonômico de contato com o 
usuário de 2.5 mm. Dotado de um furo passa cabos, na altura 
da calha, em polipropileno injetado com diâmetro central de 
Ø70mm, composto para tampa externa superior em formato 
oblongo com quatro saídas independentes para o cabeamento, 
guia central e tampa externa inferior em formato circular com 
divisores para a acomodação do cabeamento. Canto superior 
frontal com raio de curvatura de aproximadamente 80mm. 
Borda frontal e superior com reio de aproximadamente 
3000mm e demais lados retos. Niveladoras de piso em 
polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através 
de rosca 5/16. Painel divisório lateral medindo 
1800x1300x25mm de espessura confeccionado com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 25 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nos 
topos com fita borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) 
com 2,5mm de espessura, aplicado pelo processo a quente hot 
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melt, na mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico 
de contato com o usuário de 2.5 mm. Canto superior frontal 
com raio de curvatura de aproximadamente 80mm. Borda 
frontal e superior com reio de aproximadamente 3000mm e 
demais lados retos. Niveladoras de piso em polipropileno 
injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 
5/16. 
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Bancada alta presidencia. Medidas: 2000X600X1100mm.  
Tampo e painéis laterais: confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 36mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Face interna superior, com revestimento 
na face superior em lâmina de madeira natural  pré composta  
mínimo 0,7 mm de espessura e na face inferior em lâmina de 
madeira Jequitibá com no mínimo 0,7 mm de espessura, 
acabamento em ambas as faces do tampo em selador 
melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando em 
efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, pintura em 
verniz aplicado pelo processo ‘UV’.  Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,5mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Painel: confeccionado 
com chapas departículas de madeira de média densidade 
(MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-
estabilizadas sob pressão, com espessura maciça de 18 mm. 
As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática 
e resistência à tração superficial.  Revestimento em lâmina de 
madeira natural  pré composta  mínimo 0,7 mm de espessura 
acabamento em ambas as faces do tampo em selador 
melanímico e verniz à base de poliuretano, resultando em 
efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, pintura em 
verniz aplicado pelo processo ‘UV’. Encabeçamento nas partes 
frontais, posterior e nos topos transversais com fita borda em 
poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm de 
espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
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mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008. Montagem: A fixação 
das peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. 
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Aparador em ‘l’ - Medidas: 1800X1400X1100mm. Tampo e 
painéis laterais:  confeccionado com chapas de partículas de 
madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto 
e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com espessura 
maciça de 36mm. As chapas possuem densidade mínima de 
565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à 
flexão estática e resistência à tração superficial.  Acabamento 
em ambas as faces com laminado melamínico de baixa 
pressão 0,3 mm (BP) anti-reflexo e resistente à abrasão e 
impacto. Encabeçamento nas partes frontais, posterior e nos 
topos transversais com fita borda em poli cloreto de vinil 
(Polyvinyl chloride) com 2,5mm de espessura, aplicado pelo 
processo a quente hot melt, na mesma cor do laminado 
escolhido e raio ergonômico de contato com o usuário de 2.5 
mm, de acordo com o item 3.5, tabela 1 da norma ABNT 
13966/2008. Deverá possuir um passa fios em polipropileno 
injetado com diâmetro central mínimo de 70mm, composto por 
tampa externa superior em formato oblongo com no mínimo 
quatro saídas independentes para o cabeamento,  guia central 
e tampa externa inferior em formato circular com divisores para 
a acomodação do cabeamento. Painel: confeccionado com 
chapas departículas de madeira de média densidade (MDP), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
pressão, com espessura maciça de 18 mm. As chapas 
possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à 
tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência 
à tração superficial.  Acabamento em ambas as faces com 
laminado melamínico de baixa pressão 0,3 mm (BP) anti-
reflexo e resistente à abrasão e impacto. Encabeçamento nas 
partes frontais, posterior e nos topos transversais com fita 
borda em poli cloreto de vinil (Polyvinyl chloride) com 2,0mm 
de espessura, aplicado pelo processo a quente hot melt, na 
mesma cor do laminado escolhido e raio ergonômico de 
contato com o usuário de 2.5 mm, de acordo com o item 3.5, 
tabela 1 da norma ABNT 13966/2008.Montagem: A fixação das 
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peças é feita através de parafusos com buchas metálicas e  
dispositivo “Minifix” produzidos em zamak. Regulagem de 
altura através de  niveladores e buchas em nylon com rosca 
5/16. 
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Mesa retangular com tampo rebatível medindo 
1400X800X730mm. Tampos fabricados em fibra de madeira 
aglomerada com 25mm de espessura. Acabamento, em ambas 
as faces, com laminado melamínico de baixa pressão(BP). 
Encabeçamento da parte frontal, posterior  e nos topos 
transversais com fita borda PVC de 2,5mm de espessura. 
Fixação do tampo feita através de bucha em zamak com 
parafuso auto atarraxante. Estrutura com rodízios que permite 
rebatimento do tampo a 90°, permitindo profundidade mínima 
de tampo de 600mm e máxima de 800mm. Os componentes 
estruturais são fabricados em aço carbono, e componentes do 
mecanismo de rebatimento são construídos em material 
termoplástico de alta estabilidade termo-mecânica.Estruturas 
Laterais: Colunas constituídas por tubos de secção quadrada 
50 x 50 mm com espessura de 1,90 mm, cortadas em 
processo à laser para possibilitar o encaixe para a solda (MIG) 
das extensões estabilizadoras, que são fabricadas com tubo 
em secção retangular 20 x 40 mm na espessura de 1,90 mm, 
também cortadas em processo à laser para conferir a 
angulação necessária para a adequada estabilidade da 
estrutura, às quais são instalados rodízios Ø60 mm injetados 
em termoplástico de alta tecnologia, o suporte para tampo é 
fabricado em tubo com secção retangular 30 x 50 com 
espessura de 1,90 mm, cortado em processo à laser para 
permitir que seja ocultado o mecanismo de travamento de 
posição 0° ou 180°, que tem sua base e seu suporte 
fabricados em ZAMAK, além de possuir uma mola embutida, 
para permitir o travamento automático do suporte do tampo. A 
adequada montagem do mecanismo de travamento nos 
mancais, fabricados em termoplásticos injetados, conferem à 
estrutura a suavidade no movimento de giro para a superfície 
de trabalho (tampo). Eixo de Torção: Fabricado em tubo de aço 
carbono de Ø1.1/2” com espessura de 2,00 mm com o 
comprimento variando de acordo com a dimensão da 
superfície de trabalho. Gatilho: Construído em perfil de 
alumínio extrusado que permite a instalação de ponteiras 
fabricadas com material termoplástico injetado, para o perfeito 
engate no sistema de travamento dos suportes do tampo, com 
o comprimento variando de acordo com a dimensão da 
superfície de trabalho.Design funcional, possibilitando o 
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encaixe entre as estruturas, para o uso de menores espaços 
de armazenagem.Pintura de acabamento realizada com pré-
tratamento cerâmico à base de zircônio, em 5 estágios, 
seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, 
resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de 
resinas epóxi e poliéster, finalizada com cura em estufa à 
temperatura mínima de 180°C e posterior resfriamento, 
garantindo resistência à névoa salina (conforme Norma ASTM 
B117) de 500 horas, sem empolamento. 

VALOR TOTAL R$ 380.297,24 

 

 

9. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1 – O objeto desta Licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis, contados da 
assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), de acordo 
com as condições estabelecida no Anexo I deste Edital. 

9.2  A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no CRC/PI, localizado na Rua Governador 
Tibério Nunes, 570, respeitada a previsão do órgão ou ente, correndo por conta da Contratada 
as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições indicadas pela equipe ou 
pessoa designada para recebimento e fiscalização por vícios aparentes ou confirmados depois 
do objeto ser submetido a testes, em recebimento provisório, na forma do art. 73, II da Lei n.º 
8.666/93. 

9.3  O objeto desta licitação será recebido provisoriamente em até 10 (dez) dias úteis, contados da 
data da entrega, no local e endereço indicados no subitem anterior, para verificação da 
conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital. 

9.4  Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo a data, o 
nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 
Segurança Pública ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante 
responsável pelo recebimento. 

9.5  Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 
CRC/PI, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos ao CRC/PI. 
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9.6 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo 
servidor responsável ou equipe designada. 

 
10. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 
10.1 O prazo de validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 12 (doze) meses, 

contado a partir da sua publicação no Diário Oficial da União e/ou do Diário Oficial do Estado 
do Piauí; 

 
10.2 A Ata de Registro de Preços não obriga o CONSELHO a adquirir o material objeto 

deste Registro de Preços ou a firmar contratações, podendo ocorrer licitações especificas para 
aquisições do(s) produto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 
11. OBRIGAÇÕES DO CONSELHO 
 

11.1 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir com suas 
obrigações, constantes do presente Termo de Referência; 

 
11.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de  acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
11.3 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 

pelo representante da licitante vencedora; 
 
11.4 Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
11.5 Solicitar a substituição/ correção dos produtos/serviços que não atenderem às 

especificações do objeto; 
 
11.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
11.7 Designar fiscal para acompanhar e garantir a eficácia da prestação dos serviços ou 

fornecimento dos produtos; 
 
11.8 A exigência da fiscalização por parte da contratada de nenhum modo diminui ou altera 

a responsabilidade da contratada no fornecimento do serviço; 
 
11.9 Efetuar o pagamento devido, segundo as condições; 
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11.10 Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produto(s)/serviço(s) entregues ou executados em 
desacordo com os constantes dos Termos deste Edital. Para efeito de garantia do(s) 
produto(s) será observado o que estabelece a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor), e durante o período de cobertura previsto na legislação, o fornecedor deverá ser 
comunicado oficialmente via fax ou e-mail, para a substituição imediata do(s) mesmo(s). 

 
11.11 A existência da fiscalização por parte da contratante de nenhum modo diminui ou altera 

a responsabilidade da contratada no fornecimento do(s) produto(s). 
 
11.12 Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
 
11.13 Oferecer informações à CONTRATADA, sempre que necessárias para execução dos 

trabalhos. 
 
 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

12.1 Assumir toda a responsabilidade pela entrega dos produtos ou execução dos serviços 
solicitados através de autorizações, obedecendo ao que dispõe a proposta apresentada e 
observando as constantes do contrato e seus anexos; 

 
12.2 Cumprir fielmente as obrigações assumidas em contrato, verificando as observações 

deste Termo de Referência e seus anexos;  
 
12.3 Comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí, por escrito, quaisquer 

anormalidades que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos da execução do 
contrato; 

 
12.4 Submeter ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí qualquer alteração que se 

tornar essencial à continuação do fornecimento dos produtos ou execução do objeto deste 
Termo de Referência; 

 
12.5 Assumir total responsabilidade pelo sigilo da informação que seus empregados ou 

prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados, respondendo pelos danos que 
eventual vazamento de informação, decorrentes de ação dolosa, imperícia ou imprudência, 
venha a ocasionar ao Conselho Regional de Contabilidade do Piauí ou a terceiros; 

 
12.6 Todos os serviços e/ou produtos contratados/adquiridos e seus documentos 

resultantes são de exclusiva propriedade do CRC-PI e não poderão ser utilizados fora do 
contrato, comprometendo-se a Empresa licitante com o sigilo das informações a que tiver 
acesso; 

 
12.7 Garantir a prestação dos serviços em níveis de qualidade e confiabilidade definidos 

expressamente neste termo de referência; 
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12.8 Executar o objeto dessa licitação, observando rigorosamente as especificações e 
exigências estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

12.9 Assegurar a qualidade da prestação de serviços e/ou fornecimento dos produtos; 

 

12.10 Reparar, corrigir, ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
contratação, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultados da execução 
dos serviços, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provado pela Contratante; 

 

12.11 Prever toda a mão-de-obra necessária à operacionalização dos serviços, obedecidas 
as disposições da legislação vigentes; 

 

12.12 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio dos responsáveis nomeados; 

 

12.13 Arcar com ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, de 1993; 

 

12.14 O controle dos serviços prestados e a fiscalização do contrato deverão ser realizados 
pela contratada, independentemente do controle e fiscalização exercidos pela Contratante, 
cabendo-lhe integralmente o ônus dele decorrente; 

 

12.15 Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços; 

 

12.16 Manter, durante a execução de contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nesta Licitação em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas; 

 

12.17 É expressamente proibida a contratação de funcionários pertencentes ao quadro 
funcional do CRC-PI; 

 

12.18 É vedada a subcontratação de outra empresa para execução da totalidade dos 
serviços constantes do objeto; 

 

12.19 Assumir toda responsabilidade, civil, administrativa e penal por qualquer dano ou 
prejuízo causado ao CRC-PI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
prestação de serviço; 
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12.20 Arcar com o pagamento de todos os tributos e contribuições federais, estaduais e 
municipais, devidos em decorrência do objeto deste contrato, inclusive aqueles retidos pelo 
CRC-PI; 

 

12.21 Arcar com todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRC-PI; 

 

12.22 Arcar com todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

 

12.23 A inadimplência do licitante vencedor, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CRC-PI, nem poderá onerar 
o objeto desta contratação, razão pela qual o licitante vencedor renúncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa e passiva, com o CRC-PI. 

 

13. DA GARANTIA 

 

 

13.1. h) Prazos de garantia e assistência técnica, conforme o objeto, de no mínimo 05 (cinco) 
anos, contados de seu recebimento definitivo comprovada através de Declaração do fabricante 
ou distribuidor autorizado. 

 

14. DAS PENALIDADES 

   

 

14.1 Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem 
a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo 
inidôneo, apresentarem documentação ou declaração falsa, cometerem fraude fiscal, poderão 
ser aplicadas, conforme o caso, sanções previstas em lei, sem prejuízo da reparação dos 
danos causados ao CONSELHO. 

 

14.2 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo 
CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às seguintes penalidades: 

 

14.2..1 advertência; 

14.2.2 multa de: 

 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado do(s) produto(s), 
limitada a incidência a 05 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério do 
CONSELHO, no caso de cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não 
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aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença: 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do(s) produto(s), em caso de 

atraso no cumprimento, por período superior ao previsto no item “a”, ou de 
inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
c) 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do(s) produto(s), em caso de 

inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção dos 
procedimentos necessários para a devolução do montante pago à 
CONTRATADA; 

 
d) nos casos previstos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% (um 

por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento; 
 
14.2.3 Suspensão temporária de participar de licitação perante o órgão público licitante. 

 
a) Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 

administração pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, 
sem prejuízo da aplicação das multas. 

 
14.3 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a advertência, 

declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a Administração do 
CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso. 

 
14.4 Caberá ao departamento competente deste Conselho manter o cadastro atualizado das 

advertências enviadas as empresas licitantes. 
 
14.5 As penalidades previstas neste edital não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 

comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior 
ou caso fortuito. 

 
15. DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

15,1 As propostas apresentadas deverão possuir validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, 
contados a partir da data da abertura das propostas. 

 
 

16. DAS FONTES DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1 As despesas decorrentes deste certame são próprias do CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE DO PIAUÍ – PROJETO: 3012 – PROMOVER A EDUCAÇÃO CONTINUADA 
– CONGRESSO/CONVENÇÕES, RUBRICA: 6.3.1.3.01.09.001 – OUTROS MATERIAIS DE 
CONSUMO, Orçamento 2017. 
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17. DO PAGAMENTO 

 

17.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da 
entrega dos bens/serviços, e do recebimento definitivo pelo departamento responsável. 

 

17.2 De acordo com o artigo 64 da lei nº 9430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por 
Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a Pessoas Jurídicas, pelo 
fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência na fonte, do 
Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para 
Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para Pis/PASEP, e por ocasião do pagamento, 
conforme o caso todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente. 

 

17.3 Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma 
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 

 

17.3.1 atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s)/serviços; 

 

17.3.2 comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. 

 

18. GESTOR DO CONTRATO 

 

18.1 O gestor do contrato será informado posteriormente pela autoridade superior do 
Conselho Regional de Contabilidade do Piauí. 

 

18.2 O CRC-PI exercerá, através da fiscalização do contrato, o acompanhamento dos 
serviços objeto deste contrato, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do 
contrato não exime a empresa licitante de quaisquer de suas responsabilidades perante o 
CRC-PI ou terceiros. 

 

18.3 A fiscalização do contrato estará à disposição da empresa licitante para fornecer 
informações, necessárias ao fornecimento dos produtos solicitados. 

 

18.4 A fiscalização do contrato terá acesso a todos os locais onde os serviços se realizarem 
com plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente contrato, que se destinem a 
acautelar e preservar todo e qualquer direito do CRC-PI tais como: 

a) Recusar produtos que estejam em desacordo com as condições estabelecidas neste 
contrato;  

b) Solicitar a troca de mercadorias que posteriormente venha a ser verificado a 
incompatibilidade com as condições estabelecidas no contrato, no prazo de vigência 
deste contrato e até 30 dias do termino do mesmo; 

c) Proceder à verificação e a aprovação dos documentos de entrega dos produtos objeto 
deste contrato encaminhado pela empresa licitante; 
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d) Instruir a empresa licitante quanto à prioridade do fornecimento dos produtos a este 
Conselho; 

 

18.5 O CRC-PI, através da fiscalização do contrato, reserva-se no direito de exercer durante 
todo o período contratual uma rígida e constante fiscalização do contrato sobre os produtos 
fornecidos, inclusive quanto ao pessoal da empresa licitante no que se refere ao seu 
comportamento, capacitação e apresentação. 

 

18.6 A empresa licitante declara aceitar os métodos e processos de acompanhamento, 
verificação e controle adotados pela fiscalização do contrato. 

 

19. ORDEM DE EXECUÇÃO 

 

19.1 A execução do Contrato (fornecimento) será acompanhada e fiscalizada pelo Conselho 
de Contabilidade do Piauí, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em 
relatório, cuja cópia será encaminhada à empresa licitante, objetivando a imediata correção 
das irregularidades apontadas. 

 

19.2 O Conselho de Contabilidade do Piauí se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 
parte os produtos fornecidos, se em desacordo com as especificações constantes deste Termo 
de Referência 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

20.1 O contrato será substituído pela Autorização de Fornecimento, nos termos do art. 62 
da Lei nº 8.666/93. 

20.2 As especificações dos produtos no Quadro de Detalhamento do Objeto/serviço são de 
responsabilidade do Setor de Eventos do CRC-PI. 

 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração contratual de sócio ou ramo de 
atividade em vigor de acordo com as disposições do novo Código civil, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades empresárias (sociedades comerciais), e, no caso de sociedades por 
ações, conforme a Lei nº 6.404/76 e documentos de eleição de seus administradores; 

1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

1.4. Não serão aceitas participações de empresas com sócios comuns; 

1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

1.6. Declaração de que não se encontra em situação irregular com o disposto no Inciso 
XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal (trabalho de menores de idade, observada a Lei nº 
9.854/99), conforme modelo Anexo - V. 

1.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, declaração de que esta apta 
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido na lei Complementar nº 123/2006, Anexo - VI 

2. REGULARIDADE FISCAL: 

2.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2.2. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

2.3.  Prova de regularidade em nome da licitante para com: 

2.3.1. Fazenda Federal: 

a) Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, que abrange todos os créditos tributários federais 
administrados pela RFB e PGFN. 

2.3.2. Fazenda Estadual de seu domicílio ou outra equivalente na forma da lei; 

2.3.3. Fazenda Municipal de seu domicílio ou outra equivalente na forma da lei: 

2.4.  Prova de regularidade demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, 
instituídos por lei, relativos: 

1.4.1.  Regularidade com a Fazenda Federal no endereço: 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/previdencia/CND/Orientacao/Orienta.;  

1.4.2.  ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

1.4.3.  à Justiça Trabalhista (CNDT) (http://www.tst.jus/certidao). 

3. REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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3.1. Cópias autenticadas das demonstrações contábeis do último exercício social, compreendendo 
o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, obrigatoriamente extraídas 
do livro Diário, já registrado no órgão competente, acompanhadas com os respectivos termos de 
abertura e encerramento, devidamente subscritas pelo representante legal da empresa e pelo 
profissional da contabilidade com registro profissional regular no CRC. 

a) A apresentação da publicação das demonstrações contábeis no Diário Oficial, não 
exime a proponente da obrigação de apresentar as folhas do livro diário com a 
transcrição, juntamente com os termos de abertura e encerramento conforme 
descritos no subitem 3.1. 

b) Em se tratando de empresa sujeita ao Sistema Público de Escrituração Digital - 
SPED, apresentar cópia das demonstrações contábeis enviadas a Receita Federal do 
Brasil, acompanhadas da respectiva comprovação e dos termos de abertura e 
encerramento. 

c) É vedada a apresentação de balancetes ou balanços intermediários (encerrados fora 
do exercício social da empresa). 

3.2. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

4.   REGULARIDADE TÉCNICA: 

 
4.1 Deverá ser apresentada a seguinte documentação:  
 
 Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características 
com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, reconhecidamente idônea. 

5. OUTROS DOCUMENTOS/OBSERVAÇÕES: 

5.1. Para as Certidões que não trouxerem expresso o prazo de validade, considerar-se-á 90 
(noventa) dias da data da sua expedição. 

a) Os documentos originais ou por qualquer processo de cópia (ABSOLUTAMENTE 
LEGÍVEL) autenticada por Cartório ou publicação em órgão da imprensa oficial, deverão ser 
encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da realização do 
Pregão, para o seguinte endereço: Conselho Regional de Contabilidade do Piauí – 
Departamento de Licitações – Rua Gov. Tibério Nunes, nº 570 – Bairro - Ilhotas - Teresina/PI – 
CEP 64014-050, aos cuidados do Sr. Pregoeiro. 

b) A licitante‚ é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de Inabilitação ou 
Desclassificação, a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. 
A inabilitação ou desclassificação poderá  ocorrer, caso a Comissão de Licitações, venha 
tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade 
das informações prestadas ou qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste 
edital. 
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c) Eventualmente, o pregoeiro poderá diligenciar para atestar a veracidade das certidões 
de órgãos ou entidades emitidas por sites oficiais para comprovar a habilitação da licitante. 

d) A equipe técnica do CRCPI se reserva o direito de realizar diligências, visitas técnicas 
e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos e informações 
apresentadas pela empresa licitante. 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO QUANTO AO TRABALHO DE MENORES 

 

DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 

A empresa ...................................................................................., inscrito no CNPJ nº 
......................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....................................e 
do CPF nº................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega (XX QUANTIDADE) menor(es), a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
(    ). 

 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

O número do CNPJ deverá ser o mesmo da empresa licitante. 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 

A empresa  .............................................................................., inscrito no CNPJ nº 
..........................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)......................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................................e 
do CPF nº............................., DECLARA, sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de 
pequeno porte nos termos da legislação vigente, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Local e Data 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 

 

 

 

 

O número do CNPJ deverá ser o mesmo da empresa licitante. 

 

 

 

 



 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas, Teresina-PI 

Fone/Fax: (86) 3221-7531 
CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 

p. 112 

 

ANEXO VII 

 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí 

 

PROCESSO: 

PREGÃO ELETRÔNICO: 05/2017 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

1. A proposta de preços deverá ser apresentada, conforme segue:  

 

LOTE 1 – CADEIRAS, POLTRONAS E SOFÁS 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA R$ 
UNIT. 

R$ 
TOTAL 

01 
Poltrona Aproximação Espaldar Médio. 
ENCOSTO: Encosto em compensado 
multilaminado resinado, moldado 
anatomicamente a quente com 14 mm de 
espessura média. ou com apresentação dos 
originais para autenticação:  
 

57    

VALOR TOTAL R$  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

Teresina, ........... de .................... de 2017 

 

Assinatura 

Nome 

CPF / RG. 

Cargo 
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ANEXO VIII 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA)______________________________________ CNPJ Nº  _______________ 
sediada_____________________________________(endereço completo) 
________________________, declara, sob penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação neste processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

                                          

 

 

Local e Data 

 

 

 

__________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO IX 

 

 

OBJETO: A presente licitação tem como objeto Registro de Preço para futura para contratação de 
empresa especializada para fornecimento de mobiliário, conforme Especificações Técnicas 
Mínimas do Objeto – Anexo III deste Edital. 

 

MINUTA CONTRATO 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 2017/............................... 
Pregão Eletrônico nº .........................../2017 - SRP 

 

No dia __ do mês de _________ de 2017, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí, 
são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual contratação de empresa 
especializada para fornecimento de  mobiliário, conforme Especificações Técnicas Mínimas do 
Objeto – Anexo III deste Edital, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico 
nº .................../2017 para Sistema de Registro de Preços. As especificações técnicas constantes do 
Processo Administrativo XXXX/XXXXXX, assim como os termos da proposta, integram esta ata de 
registro de preços, independentemente de transcrição, e segundo as cláusulas seguintes. 

ITEM DESCRIÇÃO 
UND 

MEDID
A 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

TOTAL 

PREÇO 
UNITÁRIO 

REGISTRADO 

 
 

    

 

Empresa Vencedora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Telefone: (86) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Fax: (86) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante Legal: xxxxxxxxxx – Cpf: xxxxxxxxxxxxxxxx RG.: xxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA 1 – DA VIGÊNCIA 

1.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do 
Estado do Piauí. 
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CLÁUSULA 2 – DOS PREÇOS 

2.1. O Departamento de Compras do CONSELHO monitorará, periodicamente os preços dos 
produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer 
tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os 
custos dos bens registrados. 

2.2. O Departamento de Compras convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e 
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do 
preço de mercado. 

2.2.1. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à 
época do registro, mantendo-se a equação econômico-financeira. 

2.2.2. Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 

2.3. Antes de receber o pedido, e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser 
liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamentado e 
apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços 
de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de 
mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

2.3.1. Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, no item, o CONSELHO 
poderá convocar os demais fornecedores classificados nas mesmas condições ou 
revogar a Ata de Registro de Preços. 

2.4. As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial da União 
e/ou Diário Oficial do Estado do Piauí. 

CLÁUSULA 3 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao CONSELHO 
e anuência da empresa beneficiária, desde que devidamente comprovada à vantagem e 
respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n.º 8.666/93 e no Decreto n.º 7.892/13. 

3.2. Poderão órgãos não participantes da ata de Registro de Preços adquirirem quantidades até o 
limite registrado pelo CONSELHO conforme disposto no § 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13; 

3.3. As aquisições de órgãos não participantes não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços, independente do número de 
órgãos não participantes que aderirem, em conformidade ao § 4º do art. 22 do Decreto nº 
7.892/13. 

3.4. Conforme o estabelecido no § 2º do art. 22º do Decreto n.º 7.892/13, poderá o beneficiário da 
Ata optar pela aceitação ou não do fornecimento a órgão ou entidade que não tenha 
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participado do certame, desde que não se prejudiquem as obrigações anteriormente 
assumidas. 

CLÁUSULA 4 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, a pedido do beneficiário, nos seguintes 
casos: 

4.1.1. comprovar o beneficiário que está impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

4.1.2. quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 

4.2 A Ata de Registro de Preços será cancelada pela Administração nos seguintes casos: 

4.2.1. seu beneficiário descumprir as obrigações assumidas; 

4.2.2. seu beneficiário não confirmar o recebimento da respectiva nota de empenho, no prazo 
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceitável; 

4.2.3. seu beneficiário der causa à rescisão da contratação decorrente do Registro de 
Preços; 

4.2.4. seu beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; 

4.2.5. por razões de interesse público devidamente demonstradas pela Administração. 

4.3 O cancelamento da presente Ata, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho do Presidente do CONSELHO. 

CLÁUSULA 5 – DO PAGAMENTO  

5.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao CONSELHO, 
aos cuidados do Departamento de Compras e Licitações, que terá o prazo de 10 DDL, para dar 
a liquidação da despesa, contados a partir da entrega dos produtos. 

5.2. O documento de cobrança será emitido em nome do Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Piauí, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Licitação 
e contendo todos os dados da mesma e outros conforme abaixo especificado: 

a. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança. Na 
hipótese de divergência entre o CNPJ constante do contrato e do documento de cobrança, 
deverá a fornecedora apresentar Declaração (juntamente com este último documento), 
justificando este procedimento e, ao mesmo tempo, se responsabilizando pela regularidade 
fiscal do estabelecimento comercial emitente do documento de cobrança; 

b. De acordo com o artigo 64 da lei nº 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por 
Órgãos, Autarquias e Fundações da Administração Pública Federal a Pessoas Jurídicas, 
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pelo fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência na fonte, 
do Imposto sobre a Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição 
para Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para Pis/Pasep. 

c. A tabela de bens e/ou serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos 
os interessados no site do CONSELHO, no seguinte endereço: www.crcpi.org.br, opção: 
“Licitações”, e por ocasião do pagamento, conforme o caso todos os impostos serão 
retidos na fonte conforme a legislação vigente. 

d. Caso a CONTRATADA seja optante pelo “SIMPLES” a cada fornecimento e a cada 
emissão de Nota Fiscal, deverá juntar a declaração ORIGINAL de isenção dos impostos, 
em 02 (duas) vias, assinada com identificação do assinante e nome da empresa. 

e. A declaração de optante pelo “SIMPLES” também está à disposição de todos os 
interessados no site do CONSELHO, no seguinte endereço: www.crcpi.org.br, opção: 
“Licitações”, e por ocasião do pagamento conforme o caso. 

f. O documento de cobrança (Nota Fiscal) deverá ser formulado, já constando todos os 
impostos e/ou tributos incidentes que serão retidos conforme IN RFB nº 1.234 de 
11.01.2012, sob pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento 
a partir do recebimento regular da mesma. 

g. Optando pelo depósito bancário, no documento de cobrança deverá constar o nome e o 
número do banco, bem como o nome e o número da agência e o número da conta à qual 
se dará o depósito bancário para pagamento, repetindo-se os dados contidos na Proposta 
Comercial; 

h. Qualquer alteração de dados bancários só será permitida desde que efetuada em papel 
timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada ao Departamento 
de Compras e Licitações, antes do processamento do respectivo pagamento. 

i. Caso a CONTRATADA deixe de atender, mesmo que de forma parcial, as regras contidas 
nesta cláusula, o pagamento ficará retido até seu pleno atendimento e não caracterizará, 
em hipótese alguma, inadimplência por parte do CONSELHO. 

j. Após a regularização prevista no item anterior, será dado novo prazo de 10 DDL para a 
liquidação da despesa. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 

5.3.1 atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s); 

5.3.2 comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (CRF), à Receita Federal (Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União) e a Justiça Trabalhista 
(Certidão negativa de débitos Trabalhistas). 

CLÁUSULA 6 – DAS PENALIDADES 

http://www.crcpi.org.br/
http://www.crcpi.org.br/


 

 

 

Ação, Resultado e Transparência. 
Rua Governador Tibério Nunes, 570, bairro Ilhotas, Teresina-PI 

Fone/Fax: (86) 3221-7531 
CNPJ: 06.669.170/0001-40 | Site: www.crcpi.org.br | E-mail: crcpi@crcpi.org.br 

p. 118 

 

6.1. A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo 
CONSELHO, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia defesa, às seguintes penalidades: 

6.1.1 advertência; 

6.1.2 multa de: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor atualizado do contrato, 
limitada a incidência a 03 (três) dias. Decorrido o prazo e a critério do 
CONSELHO, no caso de cumprimento com atraso, poderá ocorrer a não 
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença: 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de atraso no 
cumprimento, por período superior ao previsto no item “a”, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

c. 20% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, em caso de 
inexecução total da obrigação assumida, não estando prejudicada a adoção dos 
procedimentos necessários para a devolução do montante pago à 
CONTRATADA; 

d. nos casos previstos nos itens acima a multa será acrescida de juros de 1% (um 
por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento; 

e. As multas previstas neste capítulo serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CONSELHO 

6.1.3 Suspensão temporária de participar de licitação perante o órgão público licitante. 

6.1.4 Declaração de inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a 
administração pública, em função da natureza ou gravidade da falta cometida, sem 
prejuízo da aplicação das multas. 

6.2. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a advertência, 
declaração de inidoneidade, suspensão temporária para licitar com a Administração do 
CONSELHO, descontando-a do pagamento a ser efetuado, se for o caso. 

6.3. As penalidades previstas neste capítulo não poderão ser relevadas, salvo quando ficar 
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior 
ou caso fortuito. 

CLÁUSULA 7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto deste Edital correrá à conta de despesa 
.......................................... 

CLÁUSULA 8 – DO PREÇO 
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8.1. Pelo fornecimento dos produtos, o CONSELHO pagará ao beneficiário da Ata a importância 
indicada como preço unitário do item constante desta Ata de Registro de Preços resultante do 
Edital do Pregão Eletrônico nº ......................./2017 

CLÁUSULA 9 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO. 

9.1 O fornecedor deverá entregar o objeto licitado no CRC-PI, estabelecido na Rua Governador 
Tibério Nunes, nº 570 – Bairro Ilhotas – Teresina/PI – CEP: 64014-050, em dia útil, das 8:00h 
às  17:00h, ou em outro local indicado pelo CONSELHO. 

10.1  O objeto desta Licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis, contados da 

assinatura do contrato (ou retirada do instrumento equivalente, conforme o caso), de acordo 

com as condições estabelecida no Anexo III deste Edital. Serão descontados do prazo 

contratual de execução os atrasos eventualmente ocasionados por responsabilidade da 

Contratante, bem como aqueles oriundos de caso fortuito e/ou força maior.  

9.2 O objeto será recebido provisoriamente, no ato da entrega, mediante assinatura do recibo da 
Nota Fiscal, Fatura etc., para posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação e da formulação correta da Nota Fiscal; 

9.3 Definitivamente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, mediante recibo, 
após a verificação da qualidade do material e conseqüente aceitação; 

9.4 A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do Conselho, 
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

9.5 Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal deverá 
ser formulada, já constando os impostos que serão retidos, sob pena de devolução para 
correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma 
(IN RFB nº 1.234 de 11/01/2012). 

9.6 Não será aceito o produto com qualquer defeito de fabricação ou avaria ou sem o período 
mínimo de garantia. Se ocorrer tal hipótese, a empresa obriga-se a substituí-lo no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que receber a comunicação, sem qualquer 
ônus para o CONSELHO. 

CLÁUSULA 10 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO 

10.1 São Obrigações do Conselho: 

10.1.1 permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às dependências do Conselho 
para a entrega dos produtos adquiridos; 

10.1.2 prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante do licitante vencedor; 

10.1.3 solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto. 
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10.1.4 efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados neste instrumento, desde que 
não haja qualquer impedimento legal para o fato. 

10.1.5 Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata, nos termos do art. 67 da Lei n.º 
8.666/93; 

10.1.6 arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata de Registro de Preços no 
Diário Oficial da União e/ou Diário Oficia do Estado do Piauí, bem como das 
Autorizações de Compras emitidas, nos termos do Parágrafo Único do art. 61 da Lei 
n.º 8.666/93; 

10.2 O CONSELHO não se obriga a adquirir a quantidade total ou parcial do produto adjudicado 
constante do Edital e da Ata de registro de Preços. 

10.3 Assinada a Ata (extrato) e publicada no D.O.U. e/ou Diário Oficial do Estado do Piauí, é 
facultado ao CONSELHO, emitir Autorização de Fornecimento em favor da empresa 
adjudicatária, que juntamente com o Edital e seus anexos, terão força de contrato. 

CLÁUSULA 11 – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA 

11.1 Será de responsabilidade da beneficiária da Ata o fornecimento do bem adquirido por meio 
desta Ata de Registro de Preços, nas condições constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 
02/2017, de todas aquelas oferecidas em sua proposta e dos encargos constantes da cláusula 
XX do edital. 

11.2 Constituirão ainda obrigações do beneficiário da Ata: 

11.2.1 fornecer os materiais em estrita conformidade com o Anexo III deste edital, 
adequadamente acondicionados, e conforme disposto na clausula 9 desta Ata; 

11.2.2 substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, o material que apresentar defeito 
de fabricação ou avarias, sem qualquer ônus para o CONSELHO; 

11.2.3 comunicar ao CONSELHO qualquer modificação em seu endereço, sob pena de se 
considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante no Contrato. 

11.2.4 manter, durante a execução desta Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para contratação, conforme 
determina o art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; 

11.3 Todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou 
venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução, 
serão de exclusiva responsabilidade do beneficiário da Ata. 

CLÁUSULA 12 – DA RESCISÃO 

12.1 A inexecução total ou parcial da presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão da 
compra, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, mediante 
formalização e assegurados o cLontraditório e a ampla defesa. 
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12.2 Por iniciativa do CONSELHO, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, a 
infração por parte da CONTRATADA de qualquer cláusula deste edital ou da Autorização de 
Fornecimento ou a ocorrência de quaisquer situações previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 
8.666/93, 

12.3 Por iniciativa da CONTRATADA, a inobservância por parte do CONSELHO da previsão contida 
na cláusula 10, item 10.1.4 desta ATA, salvo por fundamentação e comprovação administrativa 
escusáveis, nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de 
Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13.2 Aplica-se à execução do objeto desta Ata de Registro de Preços e, em especial aos casos 
omissos, a Lei n.º 8.666/93 e alterações, bem como, no que couber, a legislação aplicável ao 
caso concreto. 

13.3 Instaurado processo administrativo, visando aplicação das penalidades previstas no Capítulo 
XXVII, os pagamentos ficarão retidos até a conclusão das apurações de modo a descontar 
eventual penalidade aplicada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 

Teresina, ___ de _________ de 2017. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ 

Contador - Josafam Bonfim Moraes Rêgo  /Presidente do CRC-PI 

 

 

 


