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TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto eventuais aquisições de mobiliários,

suprindo às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
através de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 040/2021 da Prefeitura Municipal de

Viana/Espírito Santo.

2.

JUSTIFICATIVA
Todos os dias a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através

de seus equipamentos e departamentos, presta suporte a diversos munícipes, entre eles,

cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos sociais.

Considerando o fluxo de contribuintes, e seus carecimentos, visando um melhor
atendimento socioassistências a ser prestados por esta Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos em seus equipamentos, bem como pensando no bem estar dos

servidores lotados nesta SMASDH, se faz necessária a aquisição de mobiliário, buscando

proporcionar não somente aos servidores melhores condições de trabalho, como aos munícipes

diariamente atendidos uma condição amena de conforto.
Justifica- se a contratação por Adesão a Ata de Registro de Preços, considerando a

VANTAJOSIDADE para a Administração Pública, comprovada a economicidade, e,

atentando-se a celeridade na contratação, haja visto que a Adesão à Ata de Registro de Preços
é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando que a

SMASDH tem urgência na aquisição dos referidos materiais, estando este processo instruído

conforme a Lei Federal n.° 8.666/1993.

Ademais, em parceria com o Setor de Patrimônio, esta SMASDH, avaliou o
carecimento da aquisiçãos dos bens móveis, promovendo assim a necessidade da adesão a Ata.

3.
Item
1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificação
MESA DE TRABALHO DIRETOR EXECUTIVA LE/LD COM
ARMÁRIOAUXILIAR 2400/1800 x 800 x 740 MM
Tampo superior principal: Com tampoúnico de 48 mm de espessura,
confeccionado em MDF /Medium DensitvFiherboardJ nainel de fibras de
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média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco,
mediante calor e pressão de 6 mm de espessura na parte superior e inferior,
revestido em umaface com folha de papel especial impregnada com resina
específica que éfundida ao material por meio de pressão e alta temperatura
em uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem travessas
intemasconfeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard), painel
de partículas demédia densidade, produzido com aaglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional de 36 mm de espessura posicionadas de acordo
com a necessidade de estruturação do tampo. Todas as peças recebem
cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são prensadas para
melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de Primer onde esse material é responsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. O tampo recebe furacões para acoplar os pés
painéis e os demais acessórios, todos fixados combuchas expansíveis e
parafusos minifix, possui também parafusos de minifix para fixação das
peças diretamente nas buchas metálicas. Apoia-braços em couro na parte
frontal. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 mm de espessura, confeccionado
em MDF (Medium Density Fiberboard), painel de fibras de média
densidade aglutinadas comresina sintética, pelo processo seco, mediante
calor e pressão) de 6 mm deespessura na parte superior e inferior, revestido
em uma face com folha de papel especial impregnada com resina específica
que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura em uma
das faces, resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possuem travessas intemasconfeccionadas em
MDP (Medium Density Particleboard, painel de partículas de média
densidade, produzido com aaglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional)
de 36 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de
estruturação do tampo, todas as peças recebem cola (PV Arte) no lado
superior e inferior das peçase são prensados para melhor fixação. Fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
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de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O
pé painel recebefurações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com
buchas expansíveis eparafusos minifix. Recebe também furacões para
sapatas, as furações parasapatas no pé painel são feitas por meio debuchas
americanas 5/16 x 13 fixada por chave Allen. Sapata niveladora quadrada
medindo 50x50x 15 confeccionada em alumínio maciço polido com rosca
de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma
recebe um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel frontal:
Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de Primer onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O painel é ficado diretamente
no pé painel dotampo principal e no painel auxiliar pormeio de parafusos
de minifix e buchas metálicas. Armário - base superior: Possui 1 base
superior confeccionada em MDP (Medium Density Particleboard) de 25
mm de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação departículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta
superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar os
módulosdo armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas de
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nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação
das peças diretamente nas buchas de nylon. Para a porta de correr, possui
um guia confeccionado em alumínio extrusado anodizado natural com a
dimensão referente ao comprimento domóvel x 23 x 6 mm, com canal
intemoonde desliza a roldana de nylon dosuporte, os suportes são fixados
aostampos por meio de fita dupla face de altaresistência por todo o seu
comprimento. Asportas possuem o deslizamento no mesmotrilho, os
mesmos possuem freio em nyloncom chave Allen para regulagem do
limiteda frenagem que deve ser fixado na parteintema antes de aplicar o
perfil ao tampo. Caixa de tomadas: Tampa da caixa detomadas composta
por cinco partes, duas peças laterais injetadas em Zamak, travessas
horizontais e tampa extrudadasem alumínio. Possui tampa articulável
deaté 90° em alumínio em formato de ‘T’.todas as peças são fixadas
entre si pormeio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as
travessas horizontaispossuem encaixe no sentido do comprimento para a
colocação de escova de vedação que permite melhor acabamento na
utilização dos cabos. Possui furação nas duas abas injetadas para fixação
da tampa no local desejado. Atampa possui uma passagem de fiação de
10 mm quando fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em
açoSAE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 319 x 129 x 90 mm
dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem afixação do suporte
sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois
orifícios cada que permitema saída de cabos, estes possuem tampa de
acabamento injetado em ABS e são fixadaspor meio de “die”. O sistema
de fixação do suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha
metálica M6 x 13. O suporte de tomadas tem como padrão quatro entradas
para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, quatro entradas
para RJ45 e possui também como opcional encaixe para suporte VGA e
HDMI. Tampa de fechamento inferior para acesso as tomadas, onde
permite o fácil acesso para realizar a parte elétrica e também garante a
segurança do usuário, pois após a instalação a mesma se mantém fechada
e inibindo o acesso a parte elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas
por meio de dois parafusosauto atarraxantes. Todas as peças metálicas
recebem acabamento em pinturaepóxi por processo de Monovia de pintura
automática e contínua com sistema de pré-tratamento. Base inferior: Possui
1 base inferior confeccionada em MDP (Medium DensityParticleboard) de
25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido
com a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
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impregnada com resina específica que éfundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultandoem uma chapa única e
acabada, proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta
superior e inferior da borda. A base inferiorpossui fúrações para receber a
sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui
parafuso Allen para regulagem interna de até 20 mm. E também possui
um furo passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na
cor do revestimento. Para porta de correr possui um guia confeccionado
em alumínio extrusado anodizado natural com a dimensão referente ao
comprimento do móvel x 23 x 6 mm, com canal interno onde desliza a
roldana de nylon do suporte, os suportes são fixados aos tampos por meio
de fita dupla face de alta resistência por todo o seu comprimento. As portas
possuem o deslizamento no mesmo trilho, os mesmos possuem freio em
nylon com chave Allen para regulagem do limite da frenagem que deve ser
fixado na parte interna antes de aplicar o perfil ao tampo. Corpo: Corpo
confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de
espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com
resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não manchaé resistente a umidade
e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície intemade Primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta
superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de
buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix
para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Prateleiras: Cada
prateleira móvel, fixada por 4 suportes de prateleira em nylon de 20 mm
de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite
encaixar o parafúso Philips dentro do suporte de nylon, travando a
nratei ei ra e evitando acidentes. O parafuso pode serfixado na lateral de
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acordo com a necessidade do cliente. Fechadura frontal: Possui uma
fechadura frontal na porta com duas chaves escamoteáveis em
polipropileno injetado com haste em aço de alta resistência a torque, possui
corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho,
fixada na porta por meio de dois parafusos de aço com cabeça Philips de
3,5x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada
entre os parafusos e a porta, para maior acabamento e qualidade. A
fechadurapossui giro de 180° para abertura ou fechamento da porta. Porta
de correr: Possui porta de correr confeccionadas em MDP (Medium
Density Particleboard) de 18 mm de espessura, painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica
que éfundida ao material por meio de pressão e alta temperatura nos dois
lados, resultandoem uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com Imm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A
porta possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de comprimento
com fiiração de 128 mm entre furos, possui acabamento em ônixacetinado
e detalhe ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado
na porta por meio de 2 parafusos 4 x 22 cabeça Philips ZA. Gaveteiro travessas: Possui 2 travessas superiores e 1 inferior, confeccionadas em
MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de
partículas de média densidade, produzido com aaglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados, resultando em uma chapa únicae acabada, proporcionando
maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de
espessura na parte frontal e posterior da peça, com resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no naineL nossuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda.
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As travessas são fixadas as laterais do gaveteiro por meio de bucha de
nylon de dupla fixação medindo 8 x 30 mm. Corpo: Laterais
confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com
resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não manchaé resistente a umidade
e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície intemade Primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta
superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de
sistema de bucha de nylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado
por pressão) entre ambas as faces. A lateral possui usinagem para fixação
de uma pegalateral, confeccionada em ABS, facilitando a abertura das
gavetas. Gavetas baixas: Possui 2 gavetas baixa LE/LD confeccionada em
MDP (Medium Density Particleboard) de 15 mm deespessura, (painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação departículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de PVC preto especial impregnada com
resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão
e alta temperaturanos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa
única e acabada, proporcionando maior resistência eacabamento. A gaveta
de madeira possui 4 recortes na parte do traseiro da gaveta a 45° para
montagem da gaveta, melhorando a estruturação e acabamento. A lateral
possui uma ranhura na parte inferior para fixar o fundo da gaveta em todo
o seu comprimento. A lateral do lado direito recebe uma furação externa
para aplicação de batente onde permite otravamento simultâneo da gaveta.
A fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema de
bucha denylon de dupla fixação medindo 8 x 30mm (encaixe sob pressão).
O fúndo da gavetaé feito de chapa dura de 2,5 mm de espessura na cor
preta, esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. As gavetas
possuem 75 mm de altura. Gaveta alta: Possui 01 gaveta alta LE/LD
confeccionada em MDP (Medium DensityParticleboard) de 18 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
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aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultandoem uma chapa única e
acabada, proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície
interna de Primer onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1
mm na aresta superior e inferior da borda. A lateral e fundo possuem uma
ranhura na parte inferior para fixar o fundo da gaveta em todo o seu
comprimento. A lateral do lado direito recebe uma furacão externa para
aplicaçãode batente onde permite o travamento simultâneo da gaveta. A
fixação entre a lateral e frente de gaveta é feita por meio de sistema de
bucha de nylon de dupla fixação medindo 8x30 mm (encaixe sob pressão).
O fundo da gaveta é feito dechapa dura de 2,5 mm de espessura na corpreta,
esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. A gaveta possui 200
mmde altura. A gaveta alta também possuidois aços redondos trefilados
que servem para fixação da pasta suspensa. Frentes de gaveta com
fechadura frontal: Possui frentes de gaveta baixa, confeccionada em MDP
(Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina
específica que éfundida ao material por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados, resultandoem uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto

extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de Primer, onde esse material é responsável para a perfeita fixação da
borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da
borda. A frente de gaveta é fixada a lateral da gaveta por meio de buchas
de nylon de dupla fixação medindo 8x30 mm (fixado por pressão) entre
ambas as faces. Em uma das frentespossui a fechadura frontal com duas
chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
resistência a toraue. fixada na partesuperior da primeira gaveta, possui
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corpoem aço, com cilindro de 19 mm dediâmetro niquelado auto brilho,
fixada nagaveta por meio de um parafuso de açocom cabeça Philips
de 3,5 x 16 ZA, possuibucha de nylon injetado de 8 mm dediâmetro
fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior acabamento e
qualidade. A fechadura possui giro de 180°para abertura ou fechamento da
gaveta. Trilho
telescópico: Todas as gavetas possuem trilho
telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento
zincado branco
de
400
mm
decomprimento que permite a
abertura totalde 430 mm para facilitar o acesso aspastas suspensas. O
trilho é desengatávelatravés de alavanca de separação, comproteção de
retenção na posição fechada,possui deslizamento por meio de esferas
de aço protegidas por suporte interno evitando
assim
a
movimentaçãoinadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima
de 30 kg.
MESA DIRETOR LINEAR 2100 x 800 x 740 MM
Tampo principal: Com tampo único de 48 mm de espessura, confeccionado
em MDF (Medium Density Fiberboard, painel de fibras de média
densidade aglutinadas comresina sintética, pelo processo seco, mediante
calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior,
revestido em uma face com folha de papel especial impregnada com resina
específica que é fundida ao material (MDF) por meio de pressão e alta
temperatura em uma dasfaces, resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui travessas internas
confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard), painel de
partículas demédia densidade, produzido com aaglutinação de partículas de
madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas de acordo
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem cola
(PV Arte) no lado superior e inferior das peçase são prensados para
melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. O tampo recebe fúrações para acoplar os pés
painéis e os demais acessórios, todos fixados combuchas expansíveis e
parafusos minifix, possui também parafusos de minifix para fixação das
peças diretamente nas buchas metálicas. Caixa de tomadas: O tampo
principal possui uma caixa de tomadas, a tampa da caixa de tomadas
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composta por cinco partes, duas peças laterais injetadas em Zamak,
travessas horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa
articulável de até 90° em alumínio em formato de “I”. Todas as peças
são fixadas entre si por meio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa
e as travessas horizontais possuem encaixe no sentido do comprimento para
a colocação de escova de vedação que permite melhor acabamento na
utilização dos cabos. Possui furação nas duas abas injetadas para fixação
da tampa no local desejado. Atampa possui uma passagem de fiação de 10
mm quando fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em aço
S AE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 319 x 129 x 90mm dobrado
em “S” com duas abas laterais que permitem a fixação do suporte sob o
tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios
cada que permitem a saída de cabos, estespossuem tampa de acabamento
injetadoem ABS e são fixadas por meio de “die”. O sistema de fixação do
suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e buchametálica M6 x 13.
O suporte de tomadas tem como padrão quatro entradas para tomadas
elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui
também como opcional encaixe para suporte VGA e HDMI. Tampa de
fechamento inferior para acesso astomadas, onde permite o fácil acesso
para realizar a parte elétrica e também garantea segurança do usuário, pois
após a instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso a parte
elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois
parafusos auto atarraxantes. Todasas peças metálicas recebem acabamento
em pintura epóxi por processo de monovia de pintura automática e contínua
com sistema de pré-tratamento por aspersão defosfato de ferro, seguindo
por processo de cura a ar aquecido a 220°. Pé painel LD/LE: Pé painel
de 48 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboard), painel de fibras de média densidade aglutinadas comresina
sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de
papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material
(MDF) por meio de pressão e alta temperatura em uma dasfaces, resultando
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possuem travessas internas confeccionadas em MDP
(Medium Density Particleboard), painel de partículas demédia densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional)
de 36 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de
estruturação do tampo, todas as peças recebem cola (PV Arte) no lado
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superior e inferior das peçase são prensados para melhor fixação. Fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. 0
pé painel recebefúrações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com
buchas expansíveis eparafusos minifix. Recebe também furações para
sapatas, as furações parasapatas no pé painel são feitas por meio debuchas
americanas 5/16 x 13 fixada por chave Allen. Sapata niveladora quadrada
medindo 50x50x 15 confeccionada em alumínio maciço polido com
rosca de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm. a
mesma recebe um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel
frontal: Confeccionado em MDP(Medium Density Particleboard) de 25
mm de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
aaglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperaturanos dois lados do (MDP), resultando
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. 0 painel é ficado
diretamente no pé painel do tampo principal e no painel auxiliar por meio
de parafusos de minifix e buchas metálicas.
MESA DE REUNIÃO TAMPO TRIPARTIDO MODULOS 1350 MM
Tampo: Com tampo de 48 mm de espessura em módulos de 1350 x 1200 x
740 mm (lado esquerdo, lado direito e central), com encaixe perfeito na
composição, sem sobras e espaçamentos quando montados, com caixa de
tomada individual centralizada em cada um deles. Módulos
confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard, painel de fibras de
média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco,
mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior,
revestido em umaface com folha de papel especial impregnada com resina
específica que éfundida ao material por meio de pressão e alta temperatura
em uma das faces, resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência eacabamento. Possui travessas internas
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confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard, painel de
partículas de média densidade, produzido com aaglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através de aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas de acordo
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem cola
(PV Arte) no lado superior e inferior das peçase são prensados para
melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de Primer onde esse material é responsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar os pés
painéis e os demais acessórios, todos fixados combuchas metálicas m6 x
13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de
minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Caixas
de tomadas: Tampa da caixa detomadas composta por cinco partes, duas
peças laterais injetadas em Zamak, travessas horizontais e tampa
extrudadas em alumínio. Possui tampa articulável de até 90° em alumínio
em formato de “I”. todas as peças são fixadas entre si pormeio de parafuso
auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas horizontaispossuem
encaixe no sentido do comprimento para a colocação de escovade
vedação
que
permite
melhor acabamento na utilização dos
cabos. Possui furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no
local desejado. Atampa possui uma passagem de fiação de 10 mm quando
fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em açoSAE 1020
com 0,90 mm de espessura, medindo 319.129.90 mm dobrado em “S” com
duas abas laterais que permitem a fixação do suporte sob o tampo, as abas
laterais e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios cada que
permitema saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento injetado
em ABS e são fixadaspor meio de “die”. O sistema de fixação do suporte
ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte
de tomadas tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com
recorte de 41,5 x 21,5, quatroentradas para RJ45 e possui também como
opcional encaixe para suporte VGA eHDMI. Tampa de fechamento
inferior para acesso as tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a
parte elétrica e também garante a segurança do usuário, pois após a
instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso a parte
elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusos
auto atarraxante. Todas as peças metálicasrecebem acabamento em pintura
epóxi por processo de Mono via de pintura automática e contínua com
sistema de pré-tratamento. Pé painel LD/LE: Pé painel de 48 mm de
espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard, painel
de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo
processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm deespessura na parte
sunerior e inferior, revestido em uma face com folha de papel especial
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impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa
única e acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possuem
travessas internas confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard, painel de partículas de média densidade,
produzido
com
a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais,
através de aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em
um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de
espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do
tampo, todas as peças recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior
das peçase são prensados para melhor fixação. Fita de borda de PVC com
1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel recebe
furacões para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas
metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação,possui também
parafusos de minifix parafixação das peças diretamente nas buchas
metálicas. Recebe também furações paraduas sapatas, as furações para
sapatas nopé painel são feitas por meio de buchasamericanas 5/16 x 13
fixada por chave Allen. Sapata niveladora quadradamedindo 50 x 50 x
15 confeccionada emalumínio maciço polido com rosca de 5/16onde
possibilita a regulagem na altura ematé 25 mm, a mesma recebe um
feltro naparte inferior para evitar danos ao piso. Painel de mesa: MDP
(Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de
partículas de média densidade,produzido com a aglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, atravésda aplicação simultânea de
temperatura epressão, resultando em
um painelhomogêneo e
de
grande estabilidade dimensional. Folha de papel especialimpregnada com
resina específica que éfundida ao material por meio de pressão ealta
temperatura nos dois lados, resultandoem uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de borda de
PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a
umidade e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de Primer, onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2
mm na aresta superior e inferior da borda. O painel recebe furações para
ser acoplado no pé painel, fixados com buchas metálicas m6 x 13 com
chave Allen para maior fixação,possuem também parafusos de minifix
para fixação das peças diretamente nasbuchas metálicas. Vértebra: Guia de
cabos tipo vértebra composta por módulos articuláveis confeccionados em
material injetado,módulos possuem 4 separadores de fios e os mesmos são
fixados por meio de “clic” entre ambos. Fixada sob o tampo por meio de
o„tn otQrravantPs Philins CF 5x 25. Juntamente com a proposta
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de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes
documentos sob pena de desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
- Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
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norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE REUNIÃO TAMPO TRIPARTIDO MODULOS 1600 MM
Tampo: Com tampo de 48 mm de espessura em módulos de 1600 x 1200 x
740 mm (lado esquerdo, lado direito e central), com encaixe perfeito na
composição, sem sobras e espaçamentos quando montados, com caixa de
tomada individual centralizada em cada um deles. Módulos
confeccionados em MDF (Medium Density Fiberboard, painel de fibras de
média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco,
mediante calor e pressão) de 6 mm de espessura na parte superior e inferior,
revestido em umaface com folha de papel especial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio de pressão e alta
temperatura em uma das faces, resultando em uma chapa única e
acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. Possui travessas
intemas confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard, painel
de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de
partículas de madeira com resinas especiais, através de aplicação
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo
e de grande estabilidade dimensional) de 36 mm de espessura posicionadas
de acordo com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças
recebem cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peças e são
prensados para melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é
resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de
borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe
furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados
combuchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas
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buchas metálicas. Caixas de tomadas: Tampa da caixa detomadas composta
por cinco partes, duas peças laterais injetadas em Zamak, travessas
horizontais e tampa extrudadas em alumínio. Possui tampa articulável de
até 90° em alumínio em formato de “I”. todas as peças são fixadas entre si
pormeio de parafuso auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas
horizontaispossuem encaixe no sentido do comprimento para a colocação
de escovade vedação que permite melhor acabamento na utilização dos
cabos. Possui furacão nas duas abas injetadas para fixação da tampa no
local desejado. Atampa possui uma passagem de fiação de 10 mm
quando fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em aço
SAE 1020 com 0,90 mm de espessura, medindo 319.129.90 mm
dobrado em “S” com duas abas laterais que permitem a fixação do suporte
sob o tampo, as abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois
orifícios cada que permitema saída de cabos, estes possuem tampa de
acabamento injetado em ABS e são fixadaspor meio de “die”. O sistema
de fixação do suporte ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha
metálica M6 x 13. O suporte de tomadas tem como padrão quatro entradas
para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, quatroentradas para
RJ45 e possui também comoopcional encaixe para suporte VGA eHDMI.
Tampa de fechamento inferior para acesso as tomadas, onde permite o fácil
acesso para realizar a parte elétrica e também garante a segurança do
usuário, pois após a instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o
acesso a parte elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio
de dois parafusos auto atarraxante. Todas as peças metálicas recebem
acabamento em pintura epóxi por processo de Monovia de pintura
automáticae contínua com sistema de pré-tratamento.Pé painel LD/LE: Pé
painel de 48 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density
Fiberboard, painel de fibras de média densidade aglutinadas comresina
sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão) de 6 mm de
espessura na parte superior e inferior, revestido em uma face com folha de
papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao material
por meio depressão e alta temperatura em uma das faces, resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possuem travessas internas confeccionadas em MDP
(Medium Density Particleboard, painel de partículas de média densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através de aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional)
de 36 mm de espessura posicionadas de acordo
com a necessidade de estruturação do tampo, todas as peças recebem
cola (PV Arte) no lado superior e inferior das peçase são prensados para
melhor fixação. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a
nerfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
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superior e inferior da borda. O pé painel recebefurações para acoplar o
painel e tampo, todos fixados com buchas metálicas mó x 13 com chave
Allen para maior fixação,possui também parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas buchasmetálicas. Recebe também
fúrações paraduas sapatas, as fúrações para sapatas nopé painel são feitas
por meio de buchasamericanas 5/16 x 13 fixada por chave Allen. Sapata
niveladora quadradamedindo 50 x 50 x 15 confeccionada emalumínio
maciço polido com rosca de 5/16onde possibilita a regulagem na altura
ematé 25 mm, a mesma recebe um feltro naparte inferior para evitar danos
ao piso. Painel de mesa: MDP (Medium DensityParticleboard) de 25 mm
de espessura,(painel de partículas de média densidade,produzido com a
aglutinação de partículasde madeira com resinas especiais, atravésda
aplicação simultânea de temperatura epressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidadedimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material por meio de
pressão ealta temperatura nos dois lados, resultandoem uma chapa única e
acabada,proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVCcom 2 mm de espessura em todo o contorno da peça,
com resistência aoimpacto, riscos e abrasão, não mancha éresistente a
umidade e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de Primer, onde esse material é
responsávelpara a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2 mm na aresta superior e inferior da borda. O painel recebe fúrações para
ser acoplado no pé painel, fixados com buchas metálicas mó x 13 com
chave Allen para maior fixação,possuem também parafusos de minifix
para fixação das peças diretamente nasbuchas metálicas. Vértebra: Guia de
cabos tipo vértebra composta por módulos articuláveis confeccionados em
material injetado,módulos possuem 4 separadores de fios e os mesmos são
fixados por meio de “clic” entre ambos. Fixada sob o tampo por meio de
parafusos auto atarraxantes Philips CF 5x 25. Juntamente com a proposta
de preços deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes
documentos sob pena de desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a Rio
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
çQ/i 1 -om sv T anHn nu Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
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600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado
pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricante
do(s) Produto(s): Deverá ser apresentado documento emitido por órgão
estadual e/ou municipal competente, dentro da validade, atestando que o
fabricante possuiautorização para a produção dos mobiliários, objeto do
certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar
documento que comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal
licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em

<3

CUQUE PE CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n‘

Fl.

7

cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ DE AÇO 1400 x 1400 x 600 x

740 MM
Tampo: Tampo em forma angular únicocom profundidade de 600 mm,
Confeccionado em MDP, (Medium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras
selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo
fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com
acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir
na parte central furação para passagem do cabeamento. Acabamento:
acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no
padrão texturizado. Na face inferior do tampo fúrações e insertos metálicos
para receber as peças estruturaisdo conjunto, e vedado qualquer fixação
direta no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP, (Medium
Density Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou
similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um corpo único
e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de Imm,
sistema de fixação através de minifix. Estrutura Lateral; (02 unidades) Pé
metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior em
chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com
topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical
em chapa de aço conformada com 1,2mm de espessura aproximadamente,
intemamente com formação de leito e calha com engate rápido permitindo
a subida de cabeamento e manutenção. Na base superior chapa metálica
com 2 mm de espessura. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas
extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, criando
maior resistência ealinhamento, sapatas niveladoras empolipropileno com
sistema de regulagempara desnível através de rosca interna. Estrutura
Central; (01 unidade)
Pé metálico central para mesa angular,
confeccionado em coluna vertical chapa de aço conformada com sapata
niveladora e chapa de sustentação superior, na parte interna formação de
leito e calha com engate rápido permitindo a subida de cabeamento e
manutenção, preverfurações para alojamento de tomadas e RJ45 na calha
de fechamento do pórtico. Toda fixação das estruturas metálicasatravés de
rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix.
Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9
mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
rnhaamentn e aloiamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as

UNID.

50

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS

Proc. Adm. n°
Fl.

estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente
com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os
seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de pro vaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo
ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
òc /'arantAn'ctiraQ nsir.nfisiolóeicas dos trabalhadores, de modo a
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proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. 0
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame.
Caso a empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento
que comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE TRABALHO ANGULAR PÉ DE AÇO 1600 x 1600 x 600 x

740 MM
Tampo: Tampo em forma angular únicocom profundidade de 600 mm,
Confeccionado em MDP, (Medium Density Particleboard) com 25 mm de
espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras
selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo
fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com
acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os tampos devem possuir
na parte central fúração para passagem docabeamento.
Acabamento:
acabamentode cores lisas padrão trama/textura e ou amadeirados no padrão
texturizado. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para
receber as peças estruturaisdo conjunto, e vedado qualquer fixação direta
no MDP. Painéis estruturais: Confeccionado em MDP (Medium Density
Particleboard) com 18 mm de espessura, respectivamente produzida com
partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a
quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou similar se
fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e
1—J----------- ——£L1—PVC dp 1 1D1TI
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sistema de fixação através de minifix. Estrutura Lateral; (02 unidades) Pé
metálico lateral para mesa angular confeccionado com base inferior em
chapa de aço com 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com
topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical
em chapa de aço conformada com 1,2mm de espessura aproximadamente,
intemamente com formação de leito e calha com engate rápido permitindo
a subida de cabeamento e manutenção. Na base superior chapa metálica
com 2 mm de espessura. Toda estrutura possui recortes para encaixe nas
extremidades e são soldadas através de sistema de solda MIG, criando
maior resistência ealinhamento, sapatas niveladoras empolipropileno com
sistema de regulagem para desnível através de rosca interna. Estrutura
Central; (01 unidade) Pé metálico central para mesa angular,
confeccionado em coluna vertical chapa de aço conformada com sapata
niveladora e chapa de sustentação superior, na parte interna formação de
leito e calha com engate rápido permitindo a subida de cabeamento e
manutenção, preverfurações para alojamento de tomadas e RJ 45 na calha
de fechamento do pórtico. Toda fixação das estruturas metálicasatravés de
rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou minifix.
Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm
dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi
pó entre 60/80 micra,
com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa
a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e
com insertos metálicos os quais permitem a montageme desmontagem
dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a proposta
de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentos
sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
io/i/io-ooo2 . T anHn ou certificado de conformidade acreditado pelo
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INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO). 3 - Certificado Ambiental de Cadeia de
Custódia - Referência FSC ou CERFLOR,que certifica a procedência da
madeira de manejo florestal responsável ou dereflorestamento.
3 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
- Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ DE AÇO 1200 x 600 x 740 MM

Tampo: Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25
mm de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação departículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de contato com o
usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de
espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da
área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao
impacto,riscos e abrasão, não mancha é resistentea umidade e não propaga
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície
interna de Primer,onde esse material é responsável para a perfeita fixação
da borda no tampo. O tampo possui passa cabos em poliestireno injetado
com 60 mm de diâmetro na cor dorevestimento. Painel: Confeccionado em
MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação departículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papelespecial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura
nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada,proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O
painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos
fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen para maior
fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças
diretamente nas buchas metálicas. Pé painel: Confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação departículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papelespecial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura
nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada,proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm
de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
a fita Hp hnrda nossui uma camada na superfície
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interna de Primer onde esse material é responsável para a perfeita
fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e
inferior da borda. O pé painel possui passa cabos em poliestirenoinjetado
com 60 mm de diâmetro na cor dorevestimento e também na parte inferior
do pé painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca
de 14 niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a
mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos
ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço
1/4 x 13 fixadas por chave Allen. Possui dois distanciadores em cada pé
painel confeccionados em alumíniomaciço polido nas laterais, medindo 90
x 25 x 6,35 mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8 mm de
diâmetro para criaro afastamento do tampo em relação ao pé painel, são
fixadas no pé por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para
alinhamento da mesma. Juntamente com a proposta de preços deverão ser
apresentados pela licitante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no
mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de
enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade
acreditado pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com
resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratórioacreditado
pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
Anwn n Ha Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
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03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. 0
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma
que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral, com os
requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ DE AÇO 1400 x 600 x 740 MM
Tampo: Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25
mm deespessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação departículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada,proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita
de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de contato com
o usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de
espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da
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área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao
impacto,riscos e abrasão, não mancha é resistentea umidade e não propaga
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície
interna de Primer,onde esse material é responsável para a perfeita fixação
da borda no tampo. O tampo possui passa cabos em poliestireno injetado
com 60 mm de diâmetro na cor dorevestimento. Painel: Confeccionado em
MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação departículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papelespecial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura
nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada,proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O
painel recebe fúrações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos
fixados com buchas metálicas M6 x 13 com chave Allen para maior
fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças
diretamente nas buchas metálicas. Pé painel: Confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura, painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea
de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papelespecial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura
nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada,proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm
de espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda.
O pé painel possui passa cabos em poliestirenoinjetado com 60 mm de
diâmetro na cor dorevestimento e também na parte inferior do pé painel
recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de %
niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma
recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao
piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4
x 13 fixadas por chave Allen. Possui dois distanciadores em cada pé painel
confeccionados em alumíniomaciço polido nas laterais, medindo 90 x 25
x 6,35 mm com 3 furos, 2 escareados e um normal de 8 mm de diâmetro
nara criam afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no
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pé por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento
da mesma. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados
pela licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassifícação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 Material metálico revestido e não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AM A do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo
17, inciso 5 II, da Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
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Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE TRABALHO LINEAR PÉ DE AÇO 1600 x 600 x 740
MM
Tampo: Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 25
mm de espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação departículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de contato com o
usuário e no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm de
espessura, possui raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da
área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao
impacto,riscos e abrasão, não mancha é resistentea umidade e não propaga
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície
interna de Primer,onde esse material é responsável para a perfeita fixação
da borda no tampo. O tampo possui passa cabos em poliestireno injetado
com 60 mm de diâmetro na cor dorevestimento. Painel: Confeccionado em
MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm deespessura, painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação departículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papelespecial impregnada com resina
específica que é fundida ao material por meio depressão e alta temperatura
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nos dois lados, resultando em uma chapa única e acabada,proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
Primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O
painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos
fixados com buchasmetálicas M6 x 13 com chave Allen para maior fixação,
possui também parafúsosde minifix para fixação das peçasdiretamente
nas buchas metálicas. Pé painel: Confeccionado em MDP (MediumDensity
Particleboard) de 25 mm de espessura, painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papelespecial impregnada com resina específica que é fundida ao
material por meio depressão e alta temperatura nos dois lados, resultando
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de Primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O pé painel possui
passa cabos em poliestirenoinjetado com 60 mm de diâmetro na cor do
revestimento e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata
niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de % niquelada que possibilita
a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em
nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas
ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por chave Allen.
Possui dois distanciadores em cada pé painel confeccionados em alumínio
maciço polido nas laterais, medindo 90 x 25 x 6,35 mm com 3 furos, 2
escareados e um normal de 8 mm de diâmetro para criaro afastamento do
tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio de parafusos de
aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. Juntamente com
a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes
documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
HO/tO nara emnolamento ípadrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
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Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC
ou CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, com
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por
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responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5
(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os
originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE REUNIÃO OVAL COM PÉPAINEL 2000 x 900 x 740 MM
Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou
similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um corpo único
e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5 mm
de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de
tomadas para conectividade: no centro do tampo caixade tomadas com
corpo metálico fabricada e tampa basculante em alumínio, formando
conjunto, prever alojamento de 04tomadas elétricas e 04 RJ-45, cortes
laterais e frontais para passagem decabeamento de elétrica e lógica.
Acabamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou
amadeirados nopadrão texturizado. Na face inferior do tampo furações e
insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, evedado
qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades);
Confeccionado em MDP, (Medium Density Particleboard) com 18 mm de
espessura, respectivamente produzida com partículas de
madeiras
selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética
termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme
com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de Imm, sistema de fixação através
de minifix. Instalado paralelamente para dar mais resistência aoconjunto.
Estrutura Lateral; (02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular
confeccionado com base inferior em chapa de aço com 2,65 mm de
espessura estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas
niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de aço
conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço
interno em colunas de tubo 20x40 mm, intemamentecom formação de leito
e calha com engate rápido permitindo a subida de cabeamento e
manutenção. Na base superior tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas
através desistema de solda MIG, criando maiorresistência e alinhamento,
sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para
desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metálicas
através de rebites de aço fixadosas mesmas com parafusos métricos e ou
’
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de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Leito de
Fiação:Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada
formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e
alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as estruturas
metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre
60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em
estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente
com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os
seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4—Hnantn aos itens cuia atividade jdefabriçação ou industrialização se
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enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante,
apresentar documento que comprove queo fabricante do(s) produto(s)
possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE REUNIÃO OVAL COM PÉPAINEL 2400 x 1200 x 740
MM
Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou
similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um corpo único
e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm
de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de
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tomadas para conectividade: no centro do tampo caixade tomadas com
corpo metálico fabricada e tampa basculante em alumínio, formando
conjunto, prever alojamento de 04tomadas elétricas e 04 RJ-45, cortes
laterais e frontais para passagem de cabeamento de elétrica e lógica.
Acabamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou
amadeirados nopadrão texturizado. Na face inferior do tampo furações e
insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, evedado
qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades);
Confeccionado em MDP, (Medium Density Particleboard) com 18 mm
de espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras
selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo
fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com
acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 1 mm, sistema de fixação através
de minifix. Instalado paralelamente para dar mais resistência aoconjunto.
Estrutura Lateral; (02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular
confeccionado com base inferior em chapa de aço com 2,65 mm de
espessura estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas
niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de aço
conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço
interno em colunas de tubo 20 x 40 mm, intemamente com formação de
leito e calha com engate rápido permitindo a subida de cabeamento e
manutenção. Na base superior tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas
através de sistema de solda MIG, criando maior resistência ealinhamento,
sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para
desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metálicas
através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou
minifix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura
de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Leito de
Fiação:Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada
formando leito para condução e sustentação da rede de cabeamento e
alojamento de tomadas eRJ 45. Acabamento: Todas as estruturas metálicas
devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra,
com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.
Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com
insertos metálicos os quais permitem a montageme desmontagem dos
mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente com a proposta de
preços deverão ser apresentados pela licitante os seguintes documentossob
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pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma aue especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
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com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado
documento emitido por órgão estadual e/ou municipal competente,
dentro da validade, atestando que o fabricante possuiautorização para a
produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa classificada
não seja a fabricante, apresentar documento que comprove que o
fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE REUNIÃO OVAL COM PÉPAINEL 2700 x 1200 x 740
MM
Tampo: Tampo com formato oval confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou
similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um corpo único
e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm
de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Caixa de
tomadas para conectividade: no centro do tampo caixade tomadas com
corpo metálico fabricada e tampa basculante em alumínio, formando
conjunto, prever alojamento de 04tomadas elétricas e 04 RJ-45, cortes
laterais e frontais para passagem decabeamento de elétrica e lógica.
Acabamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou
amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo fúrações e
insertos metálicos para receber as peças estruturais do conjunto, evedado
qualquer fixação direta no MDP. Painel estrutural (02 unidades);
Confeccionado em MDP, (Medium Density Particleboard) com 18 mm de
espessura, respectivamente produzida com partículas de madeiras
selecionadas de pinus eeucalipto, aglutinadas com resina sintética termo
fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o filme com
acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de Imm, sistema de fixação através
de minifix. Instalado paralelamente para dar mais resistência aoconjunto.
Estrutura Lateral; (02 unidades) Pé metálico lateral para mesa angular
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confeccionado com base inferior em chapa de aço com 2,65 mm de
espessura estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas
niveladoras com rosca e em nylon, coluna vertical em chapa de aço
conformada com 1,2 mm de espessura aproximadamente, com reforço
interno em colunas de tubo 20 x 40 mm, intemamente com formação de
leito e calha com engate rápido permitindo a subida de cabeamento e
manutenção. Na base superior tubo 20 x 40 x 1,20 respectivamente. Toda
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas
através de sistema de solda MIG, criando maior resistência ealinhamento,
sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para
desnível através de rosca interna. Toda fixação das estruturas metálicas
através de rebites de aço fixados as mesmas com parafusos métricos e ou
minifix. Leito de Fiação: Confeccionado em chapa de aço com espessura
de 0,9 mm dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
cabeamento e alojamento de tomadas e RJ 45. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi
pó entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosive e por fosfatização,
curadas em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por
parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a
montageme desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos.
Leito de Fiação:Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm
dobrada formando leito para condução e sustentação da rede de
cabeamento e alojamento de tomadas eRJ 45. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos. Juntamente
com a proposta de preços deverão ser apresentados pela licitante os
seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 - Material
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de
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enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade
acreditado pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com
resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratórioacreditado
pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
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MESA DE REUNIÃO REDONDA COM PÉ DE AÇO 1000 x 740 MM
Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP (Medium Density
Particleboard) com
25 mm de espessura, respectivamente produzida com partículas de
madeirasselecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética
termo fixa que se consolidam por efeito de prensagem a quente, faz o
filme com acabamento texturizado melamina ou similar se fundir a madeira
aglomerada,formando com ela um corpo único e inseparável, totalmente
vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm de espessura e raio
equivalente a normas técnicas da ABNT. Acabamento: acabamento de
cores lisas padrão trama/textura
e ouamadeirados
no
padrão
texturizado.
Estrutura metálica: Pé metálico central em tubo de aço com 100 mm de
diâmetro e 1,2 mm de espessura, com base inferior com 05 patas tipo estrela
em chapa de açocom 2,65 mm de espessura estampada sem ponteiras, com
topos dotados de sapatas niveladoras com rosca e em nylon. A base superior
horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x
30 x l,06mm. Coluna verticalconfeccionada em tubo de aço redondo de
4 x 1,06 mm, fixado nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada
de % interligando todas as peças, todas as partes metálicas deverão ser
soldadas comSolda MIG para maior sustentação.Acabamento: acabamento
de cores lisas padrão trama/textura
e ou amadeirados no padrão
texturizado. Na face inferior do tampo furações e insertos metálicos para
receber as peças estruturais do conjunto, evedado qualquer fixação direta
no MDP.Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser pintadas
pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com tratamento
anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.Fixação: todo
sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos
metálicos os quais permitem a montageme desmontagem dos mobiliários
sem causar danos aos mesmos.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas
conforme
norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada,
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com resultados de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT
NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no
mínimo,600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de
enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade
acreditado pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos
de pintura (espessura da película seca sobre superfície rugosa), com
resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 Laudo ou certificado de conformidade emitido por laboratórioacreditado
pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente.
O
Laudo
ou
Relatório apresentado deve ser emitido por Médico
do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
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natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
MESA DE REUNIÃO REDONDA COM PÉ DE AÇO 1200 x 740 MM
Tampo: Tampo redondo confeccionado em MDP (Medium Density
Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente produzida com
partículas de madeirasselecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com
resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado
melamina ou similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um
corpo único e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC
de 2,5mm de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT.
Acabamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e ou
amadeirados no padrão texturizado. Estrutura metálica: Pé metálico
centralem tubo de aço com 100 mm de diâmetroe 1,2 mm de espessura,
com base inferior com 05 patas tipo estrela em chapa de aço com 2,65 mm
de espessura estampada sem ponteiras, com topos dotados de sapatas
niveladoras com rosca e em nylon.A base superior horizontal em formato
“X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x l,06mm. Coluna
verticalconfeccionada em tubo de aço redondo de4 x 1,06 mm, fixado nas
extremidades por meio de parafuso e barra roscada de 14 interligando todas
as peças, todas as partes metálicas deverão ser soldadas comSolda MIG
para maior sustentação. Acabamento: acabamento de cores lisas padrão
trama/textura e ou amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do
tampo fúrações e insertos metálicos para receber as peças estruturais do
conjunto, evedado qualquer fixação direta no MDP.Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
- Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
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de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, incisoll, da Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008,
norma que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral,
com os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de
escritório.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
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constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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MESA DE CENTRO E CANTO 1000 x 600x 400 MM
Painel e tampo: MDP (Medium Density Particleboard) de 25 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material (MDP) por
meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 2 mm de espessura em todo
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
manchaé resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície intemade primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel,
possuindo raio de 2 mmna aresta superior e inferior da borda. A fixação
do tampo aos pés é feita por meio de cavilhas de madeira e buchas de zamaq
mó x 13 para maior fixação, não contém parafusos fixados diretamente na
madeira, podendo assim montar e desmontar a mesa quantas vezes for
necessário sem danos posteriores. Pés painéis: MDP (Medium Density
Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que éfundida ao
material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois lados do
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita de borda de PVC com 2 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não manchaé resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície intemade
primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 2 mmna aresta superior e inferior da borda.
A fixação do tampo aos pés é feita por meio de cavilhas de madeira e
buchas de zamaq mó x 13 para maior fixação, não contém parafusos
fixados diretamente na madeira, podendo assim montar e desmontar a
mesa quantas vezes for necessário semdanos posteriores. Recebe furações
para 4 buchas americanas % x 13 onde recebem quatro sapatas niveladoras
de 20 mm de diâmetro com rosca de % niquelada que possibilita a
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regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em
nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são
fixadasao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13 fixadas por
chave alien
MESA DE TRABALHO PLATAFORMA DUPLA PÉ DE AÇO 1400
x 1400 x 740 MM
Tampo: retangular com 1400 x 700 mm, confeccionado em MDP (Medium
Density Particleboard) com 25 mm de espessura, respectivamente
produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus eeucalipto,
aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam por efeito de
prensagem a quente, faz o filme com acabamento texturizado melamina ou
similar se fundir a madeira aglomerada,formando com ela um corpo único
e inseparável, totalmente vedado com perfil de bordas em PVC de 2,5mm
de espessura e raio equivalente a normas técnicas da ABNT. Todos os
tampos devem possuir na parte frontal recorte retangular paralojamento de
tampa basculante em estrutura de alumínio para passagem do cabeamento.
Acabamento: acabamento de cores lisas padrão trama/textura e/ou
amadeirados no padrão texturizado. Na face inferior do tampo furações
e insertos metálicos para receber as peças estruturaisdo conjunto, e vedado
qualquer fixação direta no MDP. Estrutura; Pé metálico lateral para mesa
tipo plataforma dupla, tipo goleira com 02 tubos verticais localizados no
topo da estrutura, confeccionados em aço quadrado 50 x 50 x2,00 mm e
tubo de aço quadrado 40 x 40x 2,00 mm para as Barra horizontal. Toda
estrutura possui recortes para encaixe nas extremidades e são soldadas
através desistema de solda MIG, criando maiorresistência e alinhamento,
sapatas niveladoras em polipropileno com sistema de regulagem para
desnível através de rosca interna. Composição: para mesas duplas 02
unidades e para mesas simples 01 unidade. Barras metálicas desustentação:
Possui duas barras metálicas horizontais de sustentação dos tampos que
interligam os pés metálicos laterais, sistema de ligação feito através de
fixação com peças em nylon e parafusos M6. Leito de Fiação:
Confeccionado em chapa de aço com espessura de 0,9 mm dobrada
formando leito para condução e sustentação da rede de cabos, possui
suporte metálico para alojamento de tomadas e RJ-45, formando o conjunto
de conectividade. Acabamento: Todas as estruturas metálicas devem ser
pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó entre 60/80 micra, com
tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a220°.
Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com
insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos
mobiliários sem causar danos aos mesmos. Acabamento: Todas as
estruturas metálicas devem ser pintadas pelo sistema eletrostático epóxi pó
entre 60/80 micra, com tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas
em estufa a 220°.Fixação: todo sistema de fixação será feito por parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montageme
desmontagem dos mobiliários sem causar danos aos mesmos.
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licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
- Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO — Associação
Brasileira deEraonomia.
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6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.966:2008, norma
que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso geral, com os
requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicospara mesas de escritório.
- Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
8
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído ecomprovado, informando que prestará adevida
assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.

DIVISÓRIA MELAMÍNICA CENTRAL PARA PLATAFORMA

1200 x 300 x 18 MM
Divisória reta tipo biombo confeccionadoem madeira MDP de 25 mm de
espessura, painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultandoem uma chapa única e
acabada, proporcionando maior resistência eacabamento. Deve possuir
acabamento emfita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o
contorno da peça,com resistência ao impacto, riscos eabrasão, não mancha
é resistente à umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de
borda deve possuir uma camada na superfície interna de Primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, Deve
possuir raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda. Toda a fixação
deve ser feita com buchas de Zamak ou similar M6 x 13 mm, insertadas na
madeiracom roscas M6 acompanhadas de suporte injetado em alumínio
tipo cunha com conjunto tipo macho fêmea com parafuso de ajuste de
aperto, para dar suporte e maior fixação e acabamento, podendo assim
montar e desmontar o móvel sem quaisquer danos posteriores.
BALCÁO DE ATENDIMENTO EM L 1600 x 1600 x 1100 x 740 MM
Tampos Sup/Inf: Confeccionados em MDP (Medium Density
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Particleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com aaglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica
que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de
PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de contato com o usuário e
no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm deespessura, possui
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da área de contato
com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto,riscos e
abrasão, não mancha é resistentea umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
tampo. A união entre tampos inferiores é feita por meio de distanciadores
injetados em nylon com fibra medindo 100 x 60 x 10 mm,cada
distanciador recebe 8 alojamentos chanfrados para a acomodação dos
parafusos, é fixado ao tampo por meio de parafusos m6 x 16. O tampo
inferior possuirecorte para caixa de tomadas em alumínio.
Caixa de tomadas: Tampa da caixa de tomadas composta por cinco partes,
duas peças laterais injetadas em Zamak, travessas horizontais e tampa
extrudadas em alumínio. Possui tampa articulável de até 90° em alumínio
em formato de “I”. todas as peças são fixadas entre si pormeio de parafuso
auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas horizontaispossuem
encaixe
no
sentido
do comprimento para a colocação de escova
de vedação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos.
Possui furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local
desejado. Atampa possui uma passagem de fiação de 10 mm quando
fechada. Suporte de tomadas metálico confeccionado em açoSAE 1020
com 0,90 mm de espessura, medindo 319 x 129 x 90 mm dobrado em “S”
com duas abas laterais que permitem afixação do suporte sob o tampo, as
abas laterais e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios cada que
permitema saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento injetado
em ABS e são fixadaspor meio de “die”. O sistema de fixação do suporte
ao tampo é feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte
de tomadas tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com
recorte de 41,5 x 21,5, quatroentradas para RJ45 e possui também como
opcional encaixe para suporte VGA eHDMI. Tampa de fechamento
inferior para acesso as tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a
parte elétrica e também garante a segurança do usuário, pois após a
instalação a mesma se mantém fechada e inibindo o acesso a parte
elétrica. A tampa é fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusos
auto atarraxantes. Todas as peças metálicas recebem acabamento em
pinturaepóxi por processo de Monovia de pintura automática e contínua
com sistema de pré-tratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo
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por processo de cura a ar aquecido a 220°. Painel frontal: Confeccionado
em MDP(Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura (painel
de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de
partículas de madeira com resinas especiais, através da aplicação
simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo
e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada
com resina específica que é fundida ao material (MDP) por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O painel recebe
furações para acoplar o pé painel, painel lateral e tampos. Também faz a
união entre painéis frontais por meio de minifix haste dupla. Pé painel:
Confeccionado em MDP (MediumDensity Particleboard) de 25 mm de
espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos doislados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 2,5 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material éresponsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O pépainel recebe a
sapata niveladora de 20mm de diâmetro com rosca de % niqueladaque
possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um
acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas
sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13.
O pé possui um recorte para passagem da caixa de tomadas e da
fiação.
Mão francesa: A união entre tampo superior e painel frontal é feita por
meio demãos francesas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 de 1,50
mm de espessura, dobrada e estampada para proporcionar o engate, em
uma das extremidades possui dois fúros superiores oblongos de 6,5 x 14
mm para fixação. A mão francesa é aparafusada por meio de parafusos m6.
Mão francesa recebe pinturapor Monovia de pintura automática e contínua
com sistema de pré-tratamentopor aspersão de fosfato de ferro, seguindo
de secasem de ar aquecido a 220°. Possui cabines móveis com troca de cor
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para pintura epóxi a pó com tecnologia (rollon/off). Possui estufa de
polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.
BALCÃO DE ATENDIMENTO LINEAR1650 x 700 x1100 x 740 MM
Tampos Sup/Inf: Confeccionados em MDP (Medium Density
Particleboard) de 25 mm de espessura (painel de partículas de média
densidade, produzido com aaglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional). Folha de papel especial impregnada com resina específica
que é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de
PVC com 2,5 mm de espessura em toda a área de contato com o usuário e
no restante do perímetro possui borda com 2,5 mm deespessura, possui
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda da área de contato
com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto,riscos e
abrasão, não mancha é resistentea umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da
borda no tampo. A união entre tampos inferiores é feita por meio de
distanciadores injetados em nylon com fibra medindo 100 x 60 x 10mm,
cada distanciador recebe 8 alojamentos chanfrados para a acomodação dos
parafusos, é fixado ao tampo por meio de parafusos m6 x 16. O tampo
inferior possuirecorte para caixa de tomadas em alumínio.
Caixa de tomadas: Tampa da caixa de tomadas composta por cinco partes,
duas peças laterais injetadas em Zamak, travessas horizontais e tampa
extrudadas em alumínio. Possui tampa articulável de até 90° em alumínio
em formato de “I”. todas as peças são fixadas entre si pormeio de parafuso
auto atarraxante 3,5 x 20. A tampa e as travessas horizontaispossuem
encaixe no sentido do comprimento para a colocação de escovade
vedação que permite melhor acabamento na utilização dos cabos. Possui
furação nas duas abas injetadas para fixação da tampa no local desejado.
Atampa possui uma passagem de fiação de 10 mm quando fechada.
Suporte de tomadas metálico confeccionado em açoSAE 1020 com 0,90
mm de espessura, medindo 319 x 129 x 90 mm dobrado em “S” com duas
abas laterais que permitem afixação do suporte sob o tampo, as abas laterais
e a parte traseira do suporte possuem dois orifícios cada que permitema
saída de cabos, estes possuem tampa de acabamento injetado em ABS e
são fixadaspor meio de “die”. O sistema de fixação do suporte ao tampo é
feito por meio de parafuso e bucha metálica M6 x 13. O suporte de tomadas
tem como padrão quatro entradas para tomadas elétricas com recorte de
41,5 x 21,5, quatro entradas para RJ45 e possui também comoopcional
encaixe para suporte VGA eHDMI. Tampa de fechamento inferior para
acesso as tomadas, onde permite o fácil acesso para realizar a parte elétrica
e também garante a segurança do usuário, pois após a instalação a mesma
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se mantém fechada e inibindo o acesso a parte elétrica. A tampa é
fixada ao suporte de tomadas por meio de dois parafusosauto atarraxantes.
Todas as peças metálicas recebem acabamento em pintura epóxi por
processo de Monovia de pintura automática e contínua com sistema de prétratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo por processo de cura
a ar aquecido a 220°.
Painel frontal: Confeccionado em MDP(Medium Density Particleboard) de
18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido
com aaglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperaturanos dois lados do (MDP), resultando
em uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo
o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. O painel recebe
furações para acoplar o pé painel, painel lateral e tampos. Também faz a
união entre painéis frontais por meio de minifix haste dupla.
Painel lateral: Confeccionado em MDP(Medium Density Particleboard) de
25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido
com aaglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através
da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que é fundida ao material (MDP) por
meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP),
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 2,5 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama(auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O
painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de 14
niqueladaque possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma
recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao
piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4
x 13. O pé possui um recorte para passagem da caixa de tomadas e da
fiação. Pé painel: Confeccionado em MDP (MediumDensity Particleboard)
de 25 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
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Folha de papelespecial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura nos doislados do
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita deborda de PVC com 2,5 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
primer onde esse material éresponsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O
pépainel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca
de !4 niqueladaque possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a
mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos
ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço
1/4 x 13. O pé possui um recorte para passagem da caixa de tomadas e da
fiação.
Mão francesa: A união entre tampo superior e painel frontal é feita por
meio demãos francesas confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 de 1,50
mm de espessura, dobrada e estampada para proporcionar o engate, em
uma das extremidades possui dois furos superiores oblongos de 6,5 x 14
mm para fixação. A mão francesa é aparafusada por meio de parafusos m6.
Mão francesa recebe pinturapor Monovia de pintura automática e contínua
com sistema de pré-tratamentopor aspersão de fosfato de ferro, seguindo
de secagem de ar aquecido à 220°. Possui cabines móveis com troca de cor
para pintura epóxi a pó com tecnologia (Rollon/off). Possui estufa de
polimerizaçãotipo (ômega) de processo por convecção.
ARMÁRIO EXTRA ALTO 5 PRATELEIRASE 2 PORTAS 2000 x

800 x 460 MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de
2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações
para acoplar os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados
com buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de
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minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. No
armário de 1600 mm de altura possui furação para receber o batente em
“L” da fechadura da porta. Base inferior: Possui 1 base inferior
confeccionada em MDP (Medium DensityParticleboard) de 25 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material (MDP) por
meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 2,5 mm de espessura em
todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos e abrasão, não
mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material éresponsável para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. A base inferior possui
furações para recebera sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada
na cor preta, possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm.
Corpo: Módulos compostos por, laterais,prateleiras, portas e costa inteira,
confeccionados em MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de
espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material (MDP) por
meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de espessura em todo
o contorno das peças, com resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não
manchaé resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície intemade primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel,
possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda. A fixação
entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação,
possuitambém parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas
buchas de nylon.
Prateleiras: Composto por prateleiras móveis, fixada por 4 suportes de
prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixadona prateleira por meio
de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de
nylon, travando a prateleirae evitando acidentes. O parafuso pode ser
fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente. Nos armários
acima de 1600mm de altura a prateleira possui fúração para receber o
batente em “L” da fechadura da porta.
Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas portas LD com duas
chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
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resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos
de aço com cabeça Philips de 3,5x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado
de
8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior
acabamento e qualidade. A fechadurapossui giro de 180° para abertura
ou fechamento da porta.
Portas: Possui 2 portas, confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda.
Possui 2 dobradiças em aço de altaresistência com caneco de diâmetro 35
mmfixado a porta por meio de alojamento comdiâmetro de 35 mm para
maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8mm fixado com
dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o
parafuso e a porta. Possui calço emaço estampado a frio com parafuso para
regulagem de abertura e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de
diâmetro na lateral onde é fixado o calço por meio de duas buchas de nylon
injetadas para melhor acabamento e resistência, permitindo assim a
montagem edesmontagem do móvel por inúmerasvezes se causar danos
ao móvel. A dobradiça possui braço em aço estampadoa frio que permite
a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A
dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. A porta
LE possui batente de aço para fechamento e travamento da porta, o
mesmo é fixado a porta por meio de duas buchas de nylon injetadas para
melhor acabamento e resistência. E a porta LD possui puxador extrusado
em alumínio de 148 mm de comprimento com furação de 128 mm entre
furos, possui acabamento em ônixacetinado e detalhe ergonômico para
melhorar o conforto na hora da pega e é fixado na porta por meio de 2
parafusosm4 x 22 cabeça Philips ZA. Nos armários com altura acima de
1600 mm a furação do puxador e chaves fica na altura de 1600 mm
facilitando a abertura das portas.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
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técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova
que contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado
de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo
ou certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licenca de Oneracão (TO) do Fabricantedoís) Produtoís): Deverá ser
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apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da
validade, atestando que o fabricante possui autorização
para
a
produção
dos mobiliários, objeto do certame. Caso a empresa
classificada não seja a fabricante, apresentar documento que comprove
queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
ARMARIO ALTO 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS 1600 x 800 x
460 MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar
os módulos do armário e os demaisacessórios, todos fixados com buchas
de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. No armário de 1600
mm de altura possui furação para receber o batente em “L” da fechadura
da porta.
Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
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proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície interna de primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na aresta
superior e inferior da borda. A base inferior possui fúrações para receber
a sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui
parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm.
Corpo: Módulos compostos por, laterais,prateleiras, portas e costa inteira,
confeccionados em MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de
espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material
(MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP),
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno das peças, com resistênciaao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da
borda no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da
borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para
maior fixação, possuitambém parafusos de minifix para fixação das peças
diretamente nas buchas de nylon.
Prateleiras: Composto por duas prateleiras móveis e uma prateleira
intermediária parafixação do batente que trava a porta, fixada por 4
suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na
prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips
dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes. O
parafuso pode serfixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente.
Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas portas LD com duas
chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos
de aço com cabeça Philips de 3,5x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado
de
8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior
acabamento e qualidade. A fechadurapossui giro de 180° para abertura ou
fechamento da porta.
Portas: Possui 2 portas, confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
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pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
é fundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta temperatura
nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de
PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência
ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não
propaga chama(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda. Possui 2 dobradiças emaço de alta resistência
com caneco de diâmetro 35 mm fixado a porta por meio de alojamento
com diâmetro de 35 mm para maior fixação e resistência, possui dois furos
de diâmetro 8 mm fixado com dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas
buchas de nylon entre o parafuso e a porta. Possui calço em aço
estampado afrio com parafuso para regulagem de abertura e altura da
porta, possui dois furos de 8 mm de diâmetro na lateral onde é fixado o
calço por meio de duas buchasde nylon injetadas para melhor acabamento
e resistência, permitindo assim a montagem e desmontagem do móvel por
inúmeras vezes se causar danos ao móvel. A dobradiça possui braço em
açoestampado a frio que permite a abertura com um ângulo de 110° com
recobrimento total da lateral. A dobradiça recebe acabamento niquelado
para maior durabilidade. A porta LE possui batente de aço para fechamento
e travamento da porta, o mesmo é fixado a porta por meio de duas buchas
de nylon injetadas para melhor acabamento e resistência. E a portaLD
possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de comprimento com
furaçãode 128 mm entre furos, possui acabamento em ônix acetinado e
detalhe ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado
na porta por meiode 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips ZA. Juntamente
com a proposta de preçosdeverão ser apresentados pela licitante os
seguintes
documentos sob pena
dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:20151: Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
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600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos
contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
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constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
ARMÁRIO BAIXO 1 PRATELEIRA E 2 PORTAS 800 x 460 x 740
MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. 0 tampo recebe fúrações para acoplar
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas
de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. A base inferior possui fúrações para
recebera sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta,
possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm.
Corpo: 2 módulos compostos por, laterais, prateleiras, portas e costa
inteira, confeccionados em MDP (Medium Density Particleboard) de 18
mm de espessura, (painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
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impregnada com resina específica que éfundida ao material (MDP) por
meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de espessura em todo
o contorno das peças, com resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não
manchaé resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície intemade
primer
onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda no
painel, possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda. A
fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior
fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças
diretamente nas buchas de nylon.
Prateleiras: Composto por 1 prateleira móvel, fixada por 4 suportes de
prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixadona prateleira por meio
de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de
nylon, travando a prateleirae evitando acidentes. O parafuso pode ser
fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente.
Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas portas LD com duas
chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos
de aço com cabeça Philips de 3,5x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado
de
8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior
acabamento e qualidade. A fechadurapossui giro de 180° para abertura ou
fechamento da porta.
Portas: Possui 2 portas, confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possuiuma camada na superfície
interna deprimer onde esse material é responsávelpara a perfeita fixação
da borda no painel,possuindo raio de 1 mm na aresta superiore inferior da
borda. Possui 2 dobradiças emaço de alta resistência com caneco de
diâmetro 35 mm fixado a porta por meiode alojamento com diâmetro
de 35 mmpara maior fixação e resistência, possuidois furos de diâmetro
8 mm fixado comdois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 eduas buchas
de nylon entre o parafuso e aporta. Possui calço em aço estampado a
fria com narafúso nara regulagem de abertura e altura da porta, possui
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doisfuros de 8 mm de diâmetro na lateral ondeé fixado o calço por meio
de duas buchasde nylon injetadas para melhoracabamento e resistência,
permitindoassim a montagem e desmontagem domóvel por inúmeras vezes
se causar danosao móvel. A dobradiça possui braço emaço estampado
a frio que permite a abertura com um ângulo de 110o comrecobrimento
total da lateral. A dobradiçarecebe acabamento niquelado para maior
durabilidade. A porta LE possui batente de aço para fechamento e
travamento daporta, o mesmo é fixado a porta por meiode duas buchas
de nylon injetadas paramelhor acabamento e resistência. E a portaLD
possui puxador extrusado em alumíniode 148 mm de comprimento com
furação de 128mm entre furos, possui acabamento em ônix acetinado e
detalheergonômico para melhorar o conforto nahora da pega e é fixado
na porta por meiode 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips ZA. Juntamente
com a proposta de preçosdeverão ser apresentados pela licitante os
seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico
revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em
corpos de prova que contenham uniõessoldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas
conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com
resultados de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT
NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 qm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
nmmnmvanreHe inseri cão no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
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fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso
5 II, da Lei n° 6.938, de 1981. - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17:
Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de
adaptação dascondições de trabalho às características psicofisiológicas dos
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo deconforto, segurança
e desempenho eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser
emitido por Médicodo Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO - Associação Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
ARMÁRIO CREDENZA 1 PRATELEIRA E 4 PORTAS 1800 x 460
x 740 MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência
ao impacto, riscos e abrasão, não manchaé resistente a umidade e não
propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de primer onde esse material é responsável para a

UNID.

5

1

^L'gUhOL CAXIAS;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS

Proc. Adm. n°
FI.

perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mmna aresta
superior e inferior da borda.
O tampo recebe furações para acoplar os módulos do armário e os demais
acessórios, todos fixados com buchas de nylon para maior fixação, possui
também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas
buchas de nylon.
Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, com resistência
ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não
propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície intemade primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2 mmna aresta
superior e inferior da borda.
A base inferior possui furações para receber a sapata niveladora com
diâmetro de 50 mm injetada na cor preta, possui parafuso Allen para
regulagem interna de até 20mm.
Corpo: 2 módulos compostos por laterais, prateleiras, portas e costa inteira,
confeccionados em MDP (Medium Density Particleboard) de 18 mm de
espessura (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papel especial
impregnada com resina específica que éfundida ao material (MDP) por
meio depressão e alta temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em
uma chapa única e acabada, proporcionando maior resistência e
acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de espessura em todo
o contorno das peças, com resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não
manchaé resistente a umidade e não propaga chama (autoextinguível). A
fita de borda possui uma camada na superfície intemade primer onde esse
material é responsável para a perfeita fixação da borda no painel,
possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda. A fixação
entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação,
possuitambém parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas
buchas de nylon.
Prateleiras: Composto por 2 prateleiras móveis, 1 em cada módulo, fixadas
por 4 suportes de prateleira em nylon de 20 mm de diâmetro encaixado na
prateleira pormeio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips
dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando
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acidentes. O parafuso pode ser fixado na lateral de acordo com a
necessidade docliente.
Fechadura frontal: Possui uma fechadura frontal nas portas LD com duas
chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
resistência a torque, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de
diâmetro niquelado auto brilho, fixada na porta por meio de dois parafusos
de aço com cabeça Philips de 3,5x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado
de
8 mm de diâmetro fixada entre os parafusos e a porta, para maior
acabamento e qualidade. A fechadurapossui giro de 180° para abertura ou
fechamento da porta.
Portas: Possui 4 portas, confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda.
Possui 2 dobradiças emaço de alta resistência com caneco de diâmetro 35
mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm para
maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado
com dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon
entre o parafuso e a porta. Possui calço em aço estampado a frio com
parafuso para regulagem deabertura e altura da porta, possui doisfuros de
8 mm de diâmetro na lateral ondeé fixado o calço por meio de duas
buchas de nylon
injetadas para melhor a cabamento e resistência,
permitindoassim a montagem e desmontagem domóvel por inúmeras vezes
se causar danos ao móvel. A dobradiça possui braço em aço
estampado a frio que permite aabertura com um ângulo de 110o
com recobrimento total da lateral. A dobradiça recebe acabamento
niquelado para maiordurabilidade. A porta LE possui batente deaço para
fechamento e travamento daporta, o mesmo é fixado a porta por meiode
duas buchas de nylon injetadas paramelhor acabamento e resistência. E
a porta LD possui puxador extrusado em alumínio de 148 mm de
comprimento com furaçãode 128mm entre furos, possuiacabamento em
ônix acetinado e detalheergonômico para melhorar o conforto nahora
da pega e é fixado na porta por meiode 2 parafusos m4 x 22 cabeça Philips
ZA. Juntamente com a proposta de preçosdeverão ser apresentados pela
licitante osseguintes documentos sob pena de desclassificação:
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1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados
de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR
ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. O
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO Associação Brasileira de Ergonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010, norma
que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral, com os
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requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à análise e
prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
ARMÁRIO ESCANINHO MÉDIO 6PORTAS 1300 x 800 x 460 MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica
que é
fundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe furações para acoplar
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas
de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
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proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. A base inferior possui furações para
recebera sapata niveladora com diâmetro de 50 mm injetada na cor preta,
possui parafuso Allen para regulagem interna de até 20mm.
Corpo:
Laterais,
divisões
e
costa, confeccionados em MDP
(Medium Density Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de
partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina
específica que éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, com
resistênciaao impacto, riscos e abrasão, não manchaé resistente a umidade
e não propaga chama (autoextinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície intemade primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta
superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de
buchas de nylon para maior fixação, possuitambém parafusos de minifix
para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
Prateleiras: Prateleiras confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície
interna de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação
da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da
borda. Cada prateleira possui quatro suportes em nylon de 20 mm de
diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar
o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e
evitando acidentes.
Fechadura frontal: Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em
polipropileno injetado com haste em açode alta resistência a torque,
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fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com
cilindro de 18 mm de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por
meio de um parafuso de aço com cabeça Philips de 3,5 x 16 ZA, possui
bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a
frentede gaveta, para maior acabamento e qualidade. A fechadura possui
giro de 180°para abertura ou fechamento da porta.
Portas: Portas confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard)
de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel,
possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Cada
porta possui dobradiças em aço de alta resistência com caneco de diâmetro
35 mm fixado a porta por meio de alojamento com diâmetro de 35 mm
para maior fixação e resistência, possui dois furos de diâmetro 8 mm fixado
com dois parafusos cabeça Philips 3,5 x 16 e duas buchas de nylon entre o
parafuso e a porta. Possui calço em aço estampado a frio com parafuso para
regulagem de abertura e altura da porta, possui dois furos de 8 mm de
diâmetro na lateral onde é fixado o calço por meio de duas buchasde
nylon injetadas para melhor acabamento e resistência, permitindo assim
a montagem e desmontagem do móvel por inúmeras vezes se causar danos
ao móvel. A dobradiça possui braço em aço estampado a frio que permite
a abertura com um ângulo de 110° com recobrimento total da lateral. A
dobradiça recebe acabamento niquelado para maior durabilidade. Cada
porta possui puxadorextrusado em alumínio de 148 mm de comprimento
com furação de 128 mm entre furos, possui acabamento em ônixacetinado
e detalhe ergonômico para melhorar o conforto na hora da pega e é fixado
na porta por meio de 2 parafusosm4 x 22 cabeça Philips ZA.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
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contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas
conforme
norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com
resultados de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT
NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR
5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre.
NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente.
O
Laudo
ou
Relatório
apresentado deve ser emitido por Médicodo Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado
associados pela ABERGO - Associação Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
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comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
ARQUIVO VERTICAL 4 GAVETÕESPASTA SUSPENSA 1300 x
460 x 400 MM
Base superior e inferior 25 mm: Tampoúnico confeccionado em MDP
(Medium Density Particleboard) de 25 mm de espessura na cor a definir,
(painel de partículas de média densidade, produzido com a aglutinação de
partículas de madeiracom resinas especiais, através da aplicaçãosimultânea
de temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de
grande
estabilidade
dimensional), revestido nas duas faces com
folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida
ao material MDP por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do MDP, resultando em umachapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui acabamento em fita de borda de PVC com
2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a definir, possui
raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda atendendo a norma
NBR 13966, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é
resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de
borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material éresponsável para a perfeita fixação da borda no tampo, possui
fúrações específicas para aplicação de ferragens, onde é aplicado o sistema
de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos. Possui
fúrações para receber sapata niveladora medindo 50 x 27 mm injetada na
cor preta com rosca m8 e parafuso sextavado interno que permite a
regulagem do móvel pela parte interna facilitando a montagem e
alinhamento.
Corpo do gaveteiro: Painel único confeccionado em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 18 mm de espessura na cor a definir, (painel de
partículas de média densidade, produzido com aaglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional),revestido nas duas faces com folha de papel
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material MDP
por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados do MDP,
resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. A lateral possui acabamento em fita de borda de
PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a definir,

i1
1
1

UNID.

10

1
11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°

Fl.

possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações
específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30
injetada em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação dos
trilhos telescópicos. A lateral possui usinagem para aplicação e
deslizamento da trancametálica que é realizada por meio de máquina CNC
que garante maior qualidade e acabamento. Possui tranca metálica
confeccionada em aço SAE 1020 com pinos metálicos posicionados
conforme aquantidade de gavetas que permite a abertura ou fechamento
simultâneo de todas as gavetas, na parte superior possui um pino metálico
onde vai alinhado com a fechadura e permite o alinhamentojuntamente com
o giro da fechadura. Possui puxador lateral extrudado em PVC em formato
de “L” fixado a lateral por meiode canal usinado no topo e por meio de
ranhura longitudinal no puxador que permite a perfeita fixação com o uso
de pressão e cola, facilitando a abertura das gavetas independente do lado,
deixando a frente da gaveta sem quaisquer ferragens que possam vir a
atrapalhar a movimentação do usuário causando desconforto. A costa
possui acabamento em fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em
todo o contorno da peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão,
não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna de
primer onde esse material éresponsável para a perfeita fixação da borda na
peça. Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação
medindo 8x30 injetada em Nylon na cor preta para união no restante do
corpo do gaveteiro. Possui tranca metálicaconfeccionada em aço SAE 1020
com pinosmetálicos
posicionados
conforme
a quantidade de
gavetas que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as
gavetas, na parte superior possui um pino metálico onde vai alinhado com
a fechadura e permite o alinhamentojuntamente com o giro da fechadura.
Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação
medindo 8x30 injetada em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas
para fixação da frente dagaveta as laterais por meio de ferragem dedupla
fixação medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta. Possui furação
central para aplicação de suporte de nylon quepermite o alinhamento do
fundo da gaveta a frente. A frente de gaveta possuiacabamento em fita de
borda de PVC coml mm de espessura em todo o contomo da peça na cor
a definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável
para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para
receber aferragem de dupla fixação medindo 8x30 injetada em Nylon na
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cor preta, fúrações pré-estabelecidas para fixação da frente dagaveta as
laterais por meio de ferragem dedupla fixação medindo 8x30 injetada em
Nylon na cor preta. Possui furacão central para aplicação de suporte de
nylon que permite o alinhamento do fundo da gaveta a frente. Possui
furação na parte superior para aplicação da fechadura frontal comduas
chaves escamoteáveis injetada em polipropileno com haste em aço de alta
resistência a torque, fixada na partesuperior da primeira gaveta, possui
corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho,
fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço Philips de 3,5 x 16 ZB,
possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixadaentre o parafuso
e a frente de gaveta, paramaior qualidade e acabamento. A fechadura
possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta. Puxador
lateral extrudado em PVC em formato de “L” fixado a lateral por meio
de canal usinado no topo e por meio de ranhura longitudinal no puxador
que permite a perfeita fixação com o uso de pressão e cola, facilitando a
abertura das gavetas independente do lado, deixando a frente da gaveta sem
quaisquer ferragens que possam vir a atrapalhar a movimentação do
usuário causando desconforto. Fechadura frontal com duas chaves
escamoteáveis injetada em polipropileno com haste em aço de alta
resistência a torque, fixada na partesuperior da primeira gaveta, possui
corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho,
fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço Philips de 3,5 x 16 ZB,
possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixadaentre o parafuso
e a frente de gaveta, paramaior qualidade e acabamento. A fechadura
possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta.
Gavetão para pasta suspensa c/ trilho telescópico: Composto por 04 gavetas
painel único confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de
18 mme com 260 mm de altura na cor preta, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional), revestido nas duas faces com folha de papel especial
impregnadacom resina específica que é fundida ao material MDP por meio
de pressão e alta temperatura nos dois lados do MDP,resultando em uma
chapa única e acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. As
laterais e traseiro de gaveta possuem acabamento em fita deborda de PVC
com 1 mm de espessura na parte superior e inferior da peça na cor a definir,
possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a
umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui
uma camada na superfície interna de primer onde esse material é
responsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações
específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x 30
injetada em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação à
frente da gaveta por meio deferragem de dupla fixação medindo 8 x 30
injetada em Nylon na cor preta. Possui furação nas laterais para aplicação
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de batente de fechamento onde é serve de batente e permite o fechamento
dasgavetas com a tranca. A gaveta possui ranhura na parte inferior interna
que permite o encaixe perfeito do fundo da gaveta confeccionado em chapa
Duraplac de 2,5 mm de espessura na cor da gaveta interna. Trilho
telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento
zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total
de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho possui
sistema de destravamento através de alavanca de separação para
possibilitar a montagem a gaveta, com proteção de retenção na posição
fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por
suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo.
Trilho suporta a carga de até de 30 kg. O gavetão possui sistema de
ferragem na parte superior confeccionado em aço trefilado redondo SAE
1020 com diâmetro de 4,75mm ZP onde o mesmo é encaixado as laterais
por meio de furação e é aplicado na hora da montagem da gaveta interna
e permite a aplicação das pastas suspensas. Todo o sistema de fixação será
feito por parafusos métricos e com insertosmetálicos os quais permitem a
montageme desmontagem dos mobiliários sem causar danos ao mesmo.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cadaitem do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica. 2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,
1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico
revestido e não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas (25 ciclos)
conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido e nãorevestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
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CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IBAMA do
fabricante, comprovando sua regularidade
com a autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, incisoll, da Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. 0
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS 400 x 460 x 280 MM
Travessa Sup/Inf: Travessas confeccionadas em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que éfundida ao
material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois lados do
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(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de
espessura na parte frontal e posterior da peça, com resistência ao impacto,
riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material éresponsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda.
Possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação
medindo 8x30 injetada em Nylon na cor preta e também furos específicos
para fixação nas superfícies.
Corpo do gaveteiro: Painel único confeccionado em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 18 mm de espessura na cor a definir, (painel de
partículas de média densidade, produzido com aaglutinação de partículas
de madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de
temperatura e pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande
estabilidade dimensional),revestido nas duas faces com folha de papel
especial impregnada com resina específica que é fundida ao material MDP
por meio de pressão e alta temperatura nos dois lados do MDP,
resultando em umachapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. A lateral possui acabamento em fita de borda de
PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a definir,
possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistentea umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material é responsável
para a perfeita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para
receber aferragem de dupla fixação medindo 8x30 injetada em Nylon na
cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação dos trilhos telescópicos.
A lateral possui usinagem para aplicação e deslizamento da trancametálica
que é realizada por meio de máquina CNC que garante maior qualidade e
acabamento. Possui tranca metálicaconfeccionada em aço SAE 1020 com
pinosmetálicos posicionados conforme aquantidade de gavetas que permite
a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas, na parte superior
possui um pino metálico onde vai alinhado com a fechadura e permite o
alinhamentojuntamente com o giro da fechadura. Possui puxador lateral
extrudado em PVC em formato de “L” fixado a lateral por meiode canal
usinado no topo e por meio de ranhura longitudinal no puxador que permite
a perfeita fixação com o uso de pressão e cola, facilitando a abertura das
gavetas independente do lado, deixando a frente da gaveta sem quaisquer
ferragens que possam vir a atrapalhar a movimentação do usuário causando
desconforto. A costa possui acabamento em fita de borda de PVC com 1
mm de espessura em todo o contorno da peça na cor a definir, possui raio
de 1 mm na aresta superior e inferior da borda, possui resistência ao
impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga
chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma camada na
superfície interna de primer onde esse material éresponsável para a
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perfeita fixação da borda na peça. Possui furações específicas para
receber a ferragem de dupla fixação medindo 8x30 injetada em Nylon na
cor preta para união no restante do corpo do gaveteiro. Possui tranca
metálica confeccionada em aço SAE 1020 com pinos metálicos
posicionados conforme aquantidade de gavetas que permite a abertura ou
fechamento simultâneo de todas as gavetas, na parte superior possui um
pino metálico onde vai alinhado com a fechadura e permite o alinhamento
juntamente com o giro da fechadura. Afrente de gaveta possui acabamento
emfita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da
peça na cor a definir, possui raio de 1 mm na aresta superior e inferior da
borda, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é
resistente a umidade e não propaga chama (auto extinguível). A fita de
borda possui uma camada na superfície interna de primer onde esse
material éresponsável para a perfeita fixação da borda na peça. Possui
furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação medindo 8 x
30 injetada em Nylon na cor preta, furações pré-estabelecidas para fixação
da frente da gaveta as laterais por meio de ferragem de dupla fixação
medindo 8x30 injetada em Nylon na cor preta. Possui furação central para
aplicação de suporte de nylon que permite o alinhamento do fundo da
gaveta a frente. Possui furação na parte superior para aplicação da
fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis injetada em
polipropileno com haste em aço de altaresistência a torque, fixada na parte
superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm
de diâmetro niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um
parafuso de aço Philips de 3,5 x 16 ZB, possui bucha de nylon injetado de
8 mm de diâmetro fixadaentre o parafuso e a frente de gaveta, paramaior
qualidade e acabamento. A fechadura possui giro de 180° para abertura
ou fechamento da gaveta. Puxador lateral extrudado em PVC em formato
de “L” fixado a lateral por meio de canal usinado no topo e por meio
de ranhura longitudinal no puxador que permite a perfeita fixação com o
uso de pressão e cola, facilitando a abertura das gavetas independente do
lado, deixando a frente da gaveta sem quaisquer ferragens que possam vir
a atrapalhar a movimentação do usuário causando desconforto. Fechadura
frontal com duas chaves escamoteáveis injetada empolipropileno com
haste em aço de altaresistência a torque, fixada na partesuperior da primeira
gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro
niquelado auto brilho, fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço
Philips de 3,5 x 16 ZB, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro
fixadaentre o parafuso e a frente de gaveta, paramaior qualidade e
acabamento. A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento
da gaveta. Composta por 02 gavetas, painel único confeccionado em MDP
(Medium DensityParticleboard) de 15 mm e com 75 mm de altura na cor
preta (painel de partículas de média densidade, produzido com a
aglutinação de partículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional),revestido nas duas
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faces com folha de papel especial impregnada com resina específica que é
fundida ao material MDP por meio de pressão e alta temperaturanos
dois lados do MDP, resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. A lateral de gaveta possui
acabamento em PVC revestido nas quatro faces e recortes a 45°na união
com o traseiro da gaveta onde permite o fechamento com o ângulo de90°,
possui furações específicas para receber a ferragem de dupla fixação
medindo 8 x 30 injetada em Nylon na cor preta que permite fixação da
lateral à frente da gaveta. Possui furação naslaterais para aplicação de
batente de fechamento onde é serve de batente e permite o fechamento das
gavetas com a tranca. A gaveta possui ranhura na parte inferior interna
que permite o encaixe perfeito do fundo da gaveta confeccionado em chapa
Duraplac de 2,5 mm de espessura na cor da gaveta interna. Trilho
telescópico confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento
zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de
430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho possuisistema
de destravamento através de alavanca de separação para possibilitar a
montagem a gaveta, com proteção de retenção na posição fechada, possui
deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno
evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a
carga de até de30 kg. Todo o sistema de fixação será feitopor parafusos
métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e
desmontagem dos mobiliários sem causar danos ao mesmo.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
esnessura média de. nelo menos. 35 um; NBR 11003:2009 - Laudo ou
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certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior
a 1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. 0
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente habilitado associados pela ABERGO - Associação
Brasileira deErgonomia.
- Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
29

GAVETEIRO VOLANTE COM GAVETAS 400 x 460 x 540 MM
Base superior: Possui 1 base superior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
m4rliQ dAncidíarlp» rxrrvzdnvirln
q qcrliitinQAQA Hp nartím iIíiq Ha madpirii

1
1
1

j

UNID.

75

DUQUE De CAXIAS/

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°

Fl.

com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando
maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. O tampo recebe fúrações para acoplar
os módulos do armário e os demais acessórios, todos fixados com buchas
de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas buchas de nylon.
Base inferior: Possui 1 base inferior confeccionada em MDP (Medium
DensityParticleboard) de 25 mm de espessura, (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de papel especial impregnada com resina específica que
éfundida ao material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois
lados do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada,
proporcionando maior resistência e acabamento. Possui fita deborda de
PVC com 2,5 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
e não propaga chama (auto extinguível). A fita de borda possui uma
camada na superfície interna de primer onde esse material éresponsável
para a perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 2,5 mm na
aresta superior e inferior da borda. A base inferior possui fúrações para
receber buchas de nylon de 8 mm onde são fixados4 rodízios de duplo giro
confeccionado em termoplástico com rodas em poliamida, eixo em arame
de aço carbono estampadoa frio com acabamento polido, chapa estampada
em aço carbono com rebite de arame de aço carbono conformado a frio
com acabamento zincado branco, possuicapacidade de carga unitária de
40 kg, considerando margem de segurança para aaplicação, largura total
de 45mm, diâmetroda roda de 35mm e altura total do rodízio de 45 mm.
Corpo: Laterais confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard)
de 18 mm de espessura (painel de partículas de média densidade,
produzido com a aglutinação de partículas de madeira com resinas
especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que é fundida ao
material (MDP) por meio de pressão e alta temperaturanos dois lados
do (MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando
maior resistência eacabamento. Possui fita de borda de PVC com 1 mm de
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espessura em todo o contorno das peças, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama
(autoextinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície interna
de primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A
fixação entre as peças é feita por meio de sistema de buchade nylon de
dupla fixação medindo 8 x30mm (fixado por pressão) entre ambas asfaces.
A lateral possui usinagem para fixação de uma pega lateral, confeccionada
em ABS, facilitando a abertura das gavetas.
Gavetas: Possui 4 Gavetas baixa LE/LD confeccionada em MDP (Medium
Density Particleboard) de 15 mm de espessura (painel de partículas de
média densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira
com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e
pressão, resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade
dimensional. Folha de PVC preto especial impregnada com resina
específica que éfundida ao material (MDP) por meio de pressão e alta
temperatura nos dois lados do (MDP), resultando em uma chapa única e
acabada, proporcionando maior resistência e acabamento. A gaveta de
madeira possui 4 recortes na parte do traseiro da gaveta a 45° para
montagem da gaveta, melhorando a estruturação eacabamento. A lateral
possui uma ranhura na parte inferior para fixar o fundo da gaveta em todo
o seu comprimento. A lateral do lado direito recebe uma furação externa
para aplicação de batente ondepermite o travamento simultâneo da gaveta.
A fixação entre a lateral e frentede gaveta é feita por meio de sistema de
bucha de nylon de dupla fixação medindo 8x 30mm (encaixe sob pressão).
O fundo dagaveta é feito de chapa dura de 2,5 mm deespessura na cor
branca, esse é somente encaixado entre as partes da gaveta. As gavetas
possuem 75 mm de altura. Frente de gaveta com fechadura frontal: Possui
frente de gaveta baixa, confeccionada em MDP (Medium Density
Particleboard) de 18 mm de espessura, (painel de partículas de média
densidade, produzido com a aglutinação de partículas de madeira com
resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.
Folha de papel especial impregnada com resina específica que éfundida ao
material (MDP) por meio depressão e alta temperatura nos dois lados do
(MDP), resultando em uma chapa única e acabada, proporcionando maior
resistência e acabamento. Possui fita deborda de PVC com 1 mm de
espessura em todo o contorno da peça, com resistência ao impacto, riscos
e abrasão, não manchaé resistente a umidade e não propaga chama (auto
extinguível). A fita de borda possui uma camada na superfície intemade
primer onde esse material é responsável para a perfeita fixação da borda
no painel, possuindo raio de 1 mmna aresta superior e inferior da borda.
A frente de gaveta é fixada a lateral da gaveta por meio de buchas de nylon
de dupla fixação medindo 8 x 30mm (fixado
por pressão) entre ambas as faces. Fechadura frontal com duas chaves
escamoteáveis em polipropileno injetado com haste em aço de alta
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resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui
corpo em aço, comcilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho,
fixada na gaveta por meio de um parafuso de aço com cabeça Philips de
3,5 x 16 ZA, possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada
entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior acabamento e qualidade.
A fechadura possui giro de 180° para abertura ou fechamento da gaveta.
Trilho telescópico: Todas as gavetas possuem trilho telescópico
confeccionadoem chapa de aço carbono com acabamentozincado branco
de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para
facilitar o acesso as pastas suspensas. O trilho é desengatável através de
alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada,
possui deslizamento por meio de esferasde aço protegidas por suporte
interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho
suporta acarga máxima de 30 kg.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante os seguintes documentos sob pena dedesclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido e
não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniões soldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório
de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas conforme norma
NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com resultados de
prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO
4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo,600 horas
(25 ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que osprodutos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado inferior a
1% de área destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR,que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou dereflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de

d

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°
Fl.

03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deveapresentar
o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do IB AMA do
fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia através de
Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, incisoll, da
Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a
proporcionar um máximo deconforto, segurança e desempenhoeficiente. 0
Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por Médico do
Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Ergonomista ou
profissional legalmente
habilitado
associados
pela ABERGO Associação Brasileira deErgonomia.
6 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13.961:2010,
norma que especifica as dimensões de armários e gaveteiros de uso geral,
com os requisitos de conformidade técnica para os itens submetidos à
análise e prova.
7 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá ser
apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
8 - Apresentar certificado de garantia, comfirma reconhecida em cartório
ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo mau uso ou desgaste
natural das peças.
9 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído ecomprovado, informando que prestará adevida assistência em
até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
30

PAINEL ESTRUTURAL EM MDP 18 MM PARA REVESTIMENTO
METRO QUADRADO
Painel: Confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard) de 18
mm deespessura, painel de partículas de média densidade, produzido com
a aglutinação departículas de madeira com resinas especiais, através da
aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultando em um painel
homogêneo e de grande estabilidade dimensional. Folha de papelespecial
impregnada com resina específica que é fundida ao material por meio de
pressão e alta temperatura nos dois lados, resultando em uma chapa única
e acabada,proporcionando maior resistência eacabamento. Possui fita de
borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, com
resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade
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e não propaga chama(auto extinguível). A fita de borda possui uma camada
na superfície interna de Primer onde esse material é responsável para a
perfeita fixação da borda no painel, possuindo raio de 1 mm na aresta
superior e inferior da borda.

Item

Especificação
CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE

CABEÇA, ASSENTO E ENCOSTO EM TELA, MECANISMO
SINCRONIZADO COM ACIONAMENTO POR MANÍPULO,
BRAÇO REGULÁVEL EM ALUMÍNIO, APOIO LOMBAR
REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO CROMADO E
ALUMÍNIO
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Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de
diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínioinjetado sob pressão
de alta resistência,uma largura aproximada de aproximada 700 mm na
base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso
de buchas, rodízios duplos com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo
vertical emaço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que
possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do
mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço
trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento
suave em qualquer piso. Encosto: Estrutura do encosto em material
plástico de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, recoberto
em nylon na cor preta, moldado anatomicamente.
Estrutura externa em alumínio injetado e polido que serve de suporte
de fixação para apoio lombar/apoio de cabeça e fixação ao mecanismo
formando um conjunto, revestido em material elástico (tela) sem
utilização de espuma e ou similares. Apoio lombar: Apoio fabricadoem
polipropileno injetado com regulagem de altura com limitador de curso
impedindo que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo
facilidade de regulagem e design. A região de apoio possui
aproximadamente 200 mm de largura e 140 mm de altura, com formato
anatômico, em espuma flexível com revestimento em tecido, permitindo
maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar determina o
curso de regulagem dealtura do apoio lombar de aproximadamente 40
mm.
Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e
performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente,
constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento
em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagem
de multifimções acoplados ao assento de maneira que o usuário não
precise sair da mesma para fazer as regulagens.
Apoia Cabeça: Estrutura do apoia cabeça em resina de engenharia
termoplástica injetada de alta resistência mecânica,pro vida de superfície
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revestida em tela. Sistema de ajuste manual posicionado no ângulo
desejado de acordo com a necessidade do usuário.
Revestimento: Revestimento nas opções: tela na cor preta. Com
acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas, e encosto
confeccionado com material sintético elástico tipo “tela”. Com grande
resistência.
Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio,
totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e
curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de
assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos:
Regulagem de altura mínima de 65 mm através comando sob o
braço. Bloqueio de movimento em várias posições anti- impacto sob o
braço. Movimento sincronizado entre o encosto e assento com
proporção de deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão
abaixo do braço de fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela
lateral com sinalizadorde tensão de acordo com o biótipo e peso do
usuário. Suporte de encosto em suporte de alumínio injetado polido
fixado aomecanismo para formar o conjunto de regulagens, criando
assim sistema anti- impacto para o encosto que impede o choque do
encosto com o usuário por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação
do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e
a coluna central através de cone Morse. Ajuste horizontal do assento
com sistema deslizante com curso de 40 mm, com intervalos de acordo
com o biótipo do usuário, através de botão de fácil acesso junto ao
assento e ajuste de profundidade do encosto com sistema deslizante com
curso de 15 mm, através de botões de fácilacesso nas laterais do encosto.
Comandos de regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio.
Apoia-braços: Braço com base e corpo com resina de engenharia
termoplástica nylonde alta resistência mecânica, base superior (apoio)
poliuretano integral-skin injetado, com aproximadamente 270 mm de
comprimento e 95 mm de largura, comseguintes comandos: Ajuste de
alturaatravés de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de
60 mm. Regulagem de ângulo horizontal em 30° graus
(intemo/extemo). Comandos de contato permanente tipo botão abaixo
do apoio de fácil manuseio. Juntamente com a proposta de preços
deverão ser apresentados pela licitante participante os seguintes
documentos sob pena de desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cadaitem do lote cotado, que
deverão conter,no mínimo, marca, modelo, fabricante eespecificação
técnica.
- Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido
e não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
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para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas
conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com
resultados de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo,600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR
8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão por
exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou
certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que
osprodutos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo
menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que osprodutos atendem os requisitos de determinação da
aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn0 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, incisoll, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17:
Norma do Ministério do Trabalho que determina os parâmetros de
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas
dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo deconforto,
segurança e desempenhoeficiente. O Laudo ou Relatório apresentado
deve ser emitido por Médicodo Trabalho, Engenheiro de Segurança
do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente habilitado
associados pela ABERGO - Associação Brasileira deErgonomia.
5 - Apresentar Laudo ou Relatório ABNT NBR 13962:2018 - Móveis
para Escritório - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio:Norma que
estabelece os métodos para a determinação da estabilidade, resistência
edurabilidade de cadeiras de escritório.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos
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contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo
mau uso ou desgaste natural das peças.
8 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído ecomprovado, informando que prestará adevida
assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.

CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA,ASSENTO E ENCOSTO EM
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TELA, MECANISMO SINCRONIZADO COMACIONAMENTO
POR MANÍPULO, BRAÇO REGULÁVEL EM ALUMÍNIO,
APOIO LOMBAR REGULÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO
CROMADO E ALUMÍNIO
Base: Base com estrutura de cinco patas, com aproximada 700 mm de
diâmetro e forma de pirâmide, em liga de alumínioinjetado sob pressão
de alta resistência,uma largura aproximada de aproximada 700 mm na
base de apoio dos pés. Alojamento para rodízios que dispensam o uso
de buchas, rodízios duplos com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo
vertical emaço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que
possibilita acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do
mesmo. Rodas duplas, unidas através de eixo horizontal em aço
trefilado, com acabamento em poliuretano que permite um deslizamento
suave em qualquer piso.
Encosto: Estrutura do encosto em material plástico de alta resistência e
performance (PVC) na cor preta, recoberto em nylon na cor preta,
moldado anatomicamente.Estrutura externa em alumínio injetado e
polido que serve de suporte de fixação para apoio lombar/apoio de
cabeça e fixação ao mecanismo formando um conjunto, revestido em
material elástico (tela) sem utilização de espuma e ou similares.
Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado com
regulagem de altura com limitador de curso impedindo que o apoio
lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e
design. A região de apoio possui aproximadamente 200 mm de largura
e
140 mm de altura, com formato anatômico, em espuma flexível com
revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade e conforto ao
usuário. O apoio lombar determina o curso de regulagem dealtura do
apoio lombar de aproximadamente 40 mm.
Assento: Estrutura do assento em material plástico de alta resistência e
performance (PVC) na cor preta moldado anatomicamente,
constituindo, inclusive o contra assento, recoberto com revestimento
em material elástico (tela) com sistema deslizante e botões de regulagem
de multifunções acoplados ao assento de maneira que o usuário não
precise sair da mesma para fazer as regulagens.
Revestimento: Revestimento nas opções: tela na cor preta. Com
acabamento oue disnensa uso de nerfil nas bordas, e encosto
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confeccionado com material sintético elástico tipo “tela”. Com grande
resistência.
Mecanismo: Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio,
totalmente pintado pelo sistema epóxi pó preto, com resistência e
curados em estufa. Mecanismo com movimento sincronizado de
assento e encosto e com movimento relax, com seguintes comandos:
Regulagem de altura mínima de 65 mm através comando sob o braço.
Bloqueio de movimento em várias posições anti- impacto sob o braço.
Movimentosincronizado entre o encosto e assento com proporção de
deslocamento 2x1 respectivamente, através de botão abaixo do braço de
fácil acesso. Ajuste de tensão através de manivela lateral com
sinalizadorde tensão de acordo com o biótipo e peso do usuário. Suporte
de encosto em suportede alumínio injetado polido fixado aomecanismo
para formar o conjunto de regulagens, criando assim sistema antiimpacto para o encosto que impede o choque do encosto com o usuário
por ocasião do desbloqueio do mesmo. A ligação do assento ao encosto
e feita através de parafusos com rosca métrica ea coluna central através
de cone Morse. Ajuste horizontal do assento com sistema deslizante
com curso de 40 mm, com intervalos de acordo com o biótipo do
usuário, através de botão de fácil acesso junto ao assento e ajuste de
profundidade do encosto com sistema deslizante com curso de 15 mm,
através de botões de fácilacesso nas laterais do encosto. Comandos de
regulagem de altura da cadeira de fácil manuseio.
Apoia-braços: Braço com base e corpo com resina de engenharia
termoplástica nylon de alta resistência mecânica, base superior (apoio)
poliuretano integral-skin injetado, com aproximadamente 270 mm de
comprimento e 95 mm de largura, comseguintes comandos: Ajuste de
alturaatravés de botão de fácil manuseio de acionamento com curso de
60 mm Regulagem de ângulo horizontal em 30° graus (intemo/extemo).
Comandos de contato permanente tipo botão abaixo do apoio de fácil
manuseio.
CADEIRA DIRETOR INTERLOCUTOR, ASSENTO E
ENCOSTO EM TELA, APOIO LOMBAR, ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO COM BASE CURVADA EM AÇOCROMADO COM
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SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM PU
Estrutura: tipo monobloco confeccionadaem aço tubular com
aproximadamente 40x 20 x 1,9 mm em peça única, em formade
balanço curvado pneumaticamente esoldado a duas travessas em
aço tubularcom aproximadamente 30 x 15 x 1,9 curvado
pneumaticamente paralelas pelosistema MIG, com revestimento
cromado. Encosto/assento: Estrutura do encosto emmaterial
plástico de alta
resistência e performance (PVC) na cor
preta, recoberto em nylon na cor preta, moldadoanatomicamente,
estrutura externa emalumínio injetado e polido que serve de
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suporte de fixação para apoio lombar efixação a estrutura fixa.
Formando umconjunto revestido em material elástico(tela) sem
utilização de espuma e ousimilares.
Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado com
regulagem de altura com limitador de curso impedindo que o apoio
lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e
design. A região de apoio possui aproximadamente 200 mm de
largura e 140 mm de altura, com formato anatômico, em espuma
flexível com revestimento em tecido, permitindo maior flexibilidade
e conforto ao usuário. 0 apoio lombar determina o curso de regulagem
dealtura do apoio lombar de aproximadamente 40 mm. Estrutura do
assento em material plástico de altaresistência e performance (PVC) na
cor preta moldado anatomicamente, constituindo, inclusive o contra
assento recoberto com revestimento em material elástico (tela) com
sistema deslizante com 40 mm de curso, acoplado ao assento de maneira
que o usuário não precise sair da mesma para fazer as regulagens.
Braços: Apoia braço com base na estrutura, base superior apoia em
poliuretano integral-skin injetado texturizado na cor preta com
aproximadamente 250 mm de comprimento e 40 mm de largura.
CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE
CABEÇA, ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA,
BRAÇO REGULÁVEL TIPO 3D, ENCOSTO EM TELA,

MECANISMO BACK SYSTEM E RELAX, APOIO LOMBAR
REGULÁVEL
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Encosto: Estrutura do encosto + apoio de cabeça em resina de
engenhariatermoplástica injetada em polipropileno de alta resistência
mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela
preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g (+/-5%) por metro
quadrado, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração,
diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura
mínima de 530 mm e largura mínima de 460 mm. Suporte do encosto
fabricado em resina de engenharia injetada em nylon com fibra de vidro,
regulagem individual por meio de sistema automático tipo catraca com
curso mínimo de 85 mm e 8 (oito) posições de ajuste, este sistema não
permite a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado
apoio à região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado
em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica
e durabilidade com engates fáceis e precisos. Apoio lombar: Apoio
fabricado em polipropileno injetado com regulagem em duas guias
internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte
do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de
apoio possui aproximadamente 260 mm de largura e 100 mm de altura,
com designem formato anatômico, permitindo maior flexibilidade e
conforto ao usuário. O apoio lombar é encaixado a estrutura em cada
um dos lados do encosto em um vão longitudinal e este vão determina
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o curso de regulagem de altura do apoio lombar deaproximadamente 60
rum.
Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com altura ajustável por meio
de sistema automático tipo catraca, apoio em tela flexível à base de
poliéster, estrutura em quadro injetado em nylon com fibra de vidro,
material de excelente tenacidade e ótima resistência mecânica. Altura
aproximada de 190 mm e largura aproximada de 290 mm.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão eprodutos químicos,
possui intemamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao
conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas
insertadas para fixação de mecanismos e braços. Sistema de
deslizamento de assento acoplado ao assento através de guias tubulares
em aço trefilado com 340 mm de profundidade,com acionador lateral
embutido para liberação e travamento através de molas com curso
mínimo de 50 mm. Estofado com espuma em poliuretano flexível
injetada, isento de CFC, alta resiliência,alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e
baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de
acordo com a norma NBR- 8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e
moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm.
Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda
frontal arredondada, para não prejudicar a circulação sanguínea dos
membrosinferiores do usuário, bem como pouca conformação em sua
base, para facilitar a alternância postural do usuário durante o uso do
produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos
atarraxantes diretamente no chassi. Revestimento: do assento em tecido
100%poliéster com peso 254 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez
a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível deacordo com a
norma ABNT, ou vinil (resina de policloreto de vinila com suporte têxtil
de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais respectivamente.
Apoia-braços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de
botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo
estrutural do braço, todo conjunto fabricado por processo de injeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro,
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e
produtos químicos, fixados diretamente no assento através deparafusos
métricos. Possui regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste
com curso mínimo de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia
braços (abertura) com curso mínimo de 30 mm por apoia-braço com
05 (cinco) posições de ajuste com (total de abertura 60 mm),e
regulagem de ângulo horizontal dos apoia-braços para (movimentação
livre do antebraço do usuário em digitações) com 5 (cinco) posições de
ajuste com (total de 50° graus) por apoia-braço. O sistema de regulagem
é fabricado em resina de engenharia poliamida que confere alta
resistência mecânica com engates fáceis e precisos, através de
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acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos.
Medidas externas aproximadas de 240 x 100 mm. Mecanismo:
Mecanismo confeccionado em chapa de aço estampada de 3 mm, todo
conjunto pintado com tinta epóxi pó, mecanismo robusto para cadeiras
operativas, proporciona inúmeras regulagens e conforto ao usuário.
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 4 mm
com alta resistência mecânica. Inclinação convencional comcontrole de
duas alavancas, uma para a altura do assento e outra para o movimento
do assento e da inclinação do encosto (para cada grau que o assento
reclina, o encosto inclina dois graus), com sistema relax ao longo do
curso dereclinação dotado de sistema back system. Esse mecanismo
também dispõe de manipulo ergonômico frontal, que possibilita o
ajuste do coeficiente elástico da mola helicoidal que tenciona o
movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando desse modo,
a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo do
usuário, permitindo ouso da poltrona por biótipos distintos.
Pistão: Pistão com regulagem de altura poracionamento a gás com 130
mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo deaço de 50 mm e
1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostáticarealizado
por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto
liso, revestindo totalmente
a estrutura com película
de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência e agentes
químicos, com pré-tratamentoantiferruginoso. Bucha guia injetada em
resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e
calibradaindividualmente com precisão de 0,03 mm.Pistão a gás para
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe
4, fixados ao tubo central através deporca rápida. O movimento de giro
da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo
alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento
de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento aomecanismo e a base
dá-se através de cone morse, o que confere facilidade paramontagem e
casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03 elementos,
injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação
estética entre a base e o mecanismo.
Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 mm
de diâmetro, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel
metálico de contensão, conferindo assim características de resistência
mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que
dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm,
dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e
resistência na base evitando a queda do mesmo.
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta
e modificador deimpacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores
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diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível
poliuretano próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado com
diâmetro de 11 mm eeixo horizontal também em aço trefilado com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que
possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Este tipo de rodízio é
recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira,
cerâmica e quaisqueroutros não cobertos por carpete ou similares.
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA,ASSENTO ESTOFADO EM
ESPUMA INJETADA, BRAÇO REGULÁVEL TIPO 3D,
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ENCOSTO EM TELA, MECANISMO BACK SYSTEM E
RELAX, APOIO LOMBAR REGULÁVEL
Encosto: Estrutura do encosto + apoio de cabeça em resina de
engenhariatermoplástica injetada em polipropileno de alta resistência
mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela
preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g (+/- 5%) por metro
quadrado, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração,
diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura
mínima de 530 mm e largura mínima de 460 mm. Suporte do encosto
fabricado em resina de engenharia injetada em nylon com fibra de vidro,
regulagem individual por meio de sistema automático tipo catraca com
curso mínimo de 85 mm e 08 (oito) posições de ajuste, este sistema não
permite a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado
apoio à região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado
em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e
durabilidade com engates fáceis e precisos. Apoio lombar: Apoio
fabricado em polipropileno injetado com regulagem em duas guias
internas com limitador de curso impedindo que o apoio lombar se solte
do conjunto, conferindo facilidade de regulagem e design. A região de
apoio possui aproximadamente 260 mm de largura e 100 mm de altura,
com designem formato anatômico, permitindo maior flexibilidade e
conforto ao usuário. O apoio lombar é encaixado a estrutura em cada
um dos lados do encosto em um vão longitudinal e este vão determina
o curso de regulagem de altura do apoio lombar deaproximadamente 60
mm.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão eprodutos químicos,
possui intemamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao
conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas
insertadas para fixação de mecanismos e braços. Sistema de
deslizamento de assento acoplado ao assento através de guias
tubulares em aço trefilado com 340 mm de profundidade,com acionador
lateral embutido para liberação e travamento através de molas com
curso mínimo de 50 mm. Estofadocom espuma em poliuretano flexível
injetada, isento de CFC, alta resiliência,alta resistência a propagação

UNID.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS

Proc. Adm. n°
Fl.

de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica
e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de
acordo com a norma NBR- 8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e
moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm.
Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e
borda frontal arredondada, para não prejudicar a circulação sanguínea
dos membrosinferiores do usuário, bem como pouca conformação em
sua base, para facilitar a alternância postural do usuário durante o uso
do produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos
atarraxantes diretamente no chassi.
Revestimento: do assento em tecido 100%poliéster com peso 254 g (+/5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
fLamabilidade autoextinguível deacordo com a norma ABNT, ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão). Com costuras nas laterais respectivamente.
Apoia-braços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de
botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo
estrutural do braço, todo conjunto fabricado por processo de injeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro,
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e
produtos químicos, fixados diretamente no assento através deparafusos
métricos. Possui regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste
com curso mínimo de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia
braços (abertura) com curso mínimo de 30 mm
por apoia-braço com 5 (cinco) posições de ajuste com (total de abertura
60 mm), e regulagem de ângulo horizontal dos apoia- braços para
(movimentação livre do antebraço do usuário em digitações) com 5
(cinco) posições de ajuste com (total de 50° graus) por apoia-braço. O
sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida
que confere alta resistência mecânica com engates fáceis e precisos,
através de acionamento automático sem necessidade de botões ou
manípulos. Medidas externas aproximadas de 240 x 100 mm.
Mecanismo: Mecanismo confeccionado em chapa de aço estampada de
3 mm, todo conjunto pintado com tinta epóxi pó, mecanismo robusto
para cadeiras operativas, proporciona inúmerasregulagens e conforto ao
usuário. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de
4 mm com alta resistência mecânica. Inclinação convencional com
controle de duas alavancas, uma para a altura do assento e outra para o
movimento do assento e da inclinação do encosto (para cada grau que o
assentoreclina, o encosto inclina dois graus), com sistema relax ao longo
do curso dereclinação dotado de sistema back system. Esse mecanismo
também dispõe de manipulo ergonômico frontal, que possibilita o
ajuste do coeficiente elástico da mola helicoidal que tenciona o
movimento de reclinação de assento e encosto, adaptando desse modo,
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a tensão do movimento de reclinação de assento e encosto ao biótipo do
usuário, permitindo ouso da poltrona por biótipos distintos.
Pistão: Pistão com regulagem de altura poracionamento a gás com 130
mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo deaço de 50 mm e
1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostáticarealizado
por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto
liso, revestindo totalmente
a estrutura com película
de
aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência e agentes
químicos,
com
pré-tratamento
antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibradaindividualmente
com precisão de 0,03 mm.Pistão a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central
através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre
rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência
ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu
sistema preciso de acoplamento aomecanismo e a base dá-se através de
conemorse, o que confere facilidade paramontagem e casos eventuais
de manutenção. Capa telescópica de 03 elementos, injetada em
polipropilenotexturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o
mecanismo.
Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 mm
de diâmetro, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel
metálico de contensão, conferindo assim características de resistência
mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios que
dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aço trefilado de 11 mm,
dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e
resistência na base evitando a queda do mesmo.
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta
e modificador deimpacto, banda de rodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível
poliuretano próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado com
diâmetro de 11 mm eeixo horizontal também em aço trefilado com
diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que
possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Este tipo de rodízio é
recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira,
cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ousimilares.
CADEIRA
DIRETOR
INTERLOCUTOR,
ASSENTO
ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, ENCOSTO EM TELA,
ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM
PÓ, APOIO LOMBAR REGULÁVEL COM SAPATAS
ANTIDERRAPANTES EM PU

UNID.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°

Fl.

Encosto: Estrutura do encosto em resinade engenharia termoplástica
injetada dealta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de
revestimento tipo tela preta em tecido 100% poliéster com peso 435 g
(+/- 5%) por metro quadrado, oferecendo excelente conforto ao que se
refere à transpiração, diminuindo asensação de aumento de temperatura
corporal. Altura mínima de 530 mm e largura mínima de 460 mm.
Suporte do encosto fabricado em resina de engenharia injetada em nylon
com fibra de vidro, regulagem individual por meio de sistema
automático tipo catraca com curso mínimo de 85 mm e 08 (oito)
posições de ajuste, este sistema não permite a extração total do encosto,
o encosto proporciona adequado apoio à região lombar do usuário. O
sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida de
alta resistência mecânica e durabilidade com engates fáceis e precisos.
Apoio lombar: Apoio fabricado em polipropileno injetado, com
regulagem em duas guias internas com limitador de curso impedindo
que o apoio lombar se solte do conjunto, conferindo facilidade de
regulagem e design. A região de apoio possui aproximadamente 260
mm de largura e 100 mm de altura, com designem formato anatômico,
permitindo maior flexibilidade e conforto ao usuário. O apoio lombar é
encaixado a estrutura em cadaum dos lados do encosto em um vão
longitudinal e este vão determina o curso de regulagem de altura do
apoio lombar deaproximadamente 60 mm.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro,
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e
produtos químicos, possui intemamente insertos metálicos que
proporcionam resistência ao conjunto, ranhuras estruturais, também
possui buchasmetálicas insertadas para fixação de mecanismos e braços
(opcionais). Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada,
isento de CFC, alta resiliência,alta resistência a propagação de rasgo,
alta tensão. Com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de
CFC, alta resiliência, alta resistência a propagaçãode rasgo, alta tensão
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma
NBR-8537/15,
NBR-8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima
de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi
através de parafusos atarraxantes.
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254 g
(+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
flamabilidadeautoextinguível de acordo com a normaABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão). Com costuras nas laterais do assento respectivamente.
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Apoia-braços: Braço com estrutura fixa em formato de “T” fabricado
por processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6),
com fibra de vidro, conferindo assim características de resistência
mecânica, abrasão e produtos químicos, fixados diretamente no assento
através de parafusos métricos. Dimensões externas aproximadas de 260
x 70 mm.
Estrutura fixa: Estrutura confeccionada em aço tubular redondo com
25,4 mm x 2,25 mm de espessura curvado a frio pneumaticamente em
peça única soldadosa placa do assento em aço estampado de 2,65 mm
de espessura, com suporte fixadopara fixação do assento e a lâmina do
encosto com espessura de 4,75 mm vedado fixação do encosto
diretamente no assento, totalmente soldada por sistema MIG e
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática,
realizado por processo totalmente automatizada em tinta epóxi pó na cor
preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60/80 micron, com propriedades de resistência a
agentesquímicos, com
pré-tratamento
antiferruginoso
(desengraxe e fosfato deferro) curadas em estufa a 220°. Base com 4
(quatro) deslizadores envolventes injetados em polipropileno preto.
CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM

APOIO DE CABEÇA, ASSENTO E ENCOSTO EMESPUMA
INJETADA DE ALTADENSIDADE, MECANISMO
SINCRONIZADO, BRAÇOS EMALUMÍNIO COM APOIO EM
PU, ESTRUTURA E BASE EM ALUMÍNIO
Poltrona com espaldar alto, assento e encosto constituído em concha única
estruturado em madeira multilaminadamoldada anatomicamente a quente
com pressão de 10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm; contracapa
em peça única para encosto e assento confeccionada em madeira
compensada com espessura mínima de 6 mm, revestidoem tecido courvin
com costuras laterais dando ótimo acabamento. Encosto: Provido de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 28/33
kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura mínima de 540 mm e
altura mínima de 700 mm. Apoio de cabeça integrado com o encosto,
fabricado em espuma laminada com densidade entre 28/33 kg/m3 com
espessura média de 30mm. Assento: provido de superfície estofada em
espuma laminada com formato anatômicoe densidade entre 45/55 kg/m3
com espessura média de 80 mm. Profundidade mínima de 440 mm e
largura mínima de 540 mm. Revestimento: assento/encosto em tecido
courvin com peso 450 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,
cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com suporte têxtil de
poliéster e algodão. Com costuras no centro e duplas nas laterais
respectivamente. Apoia-braço: Braço com estruturafabricadaem formato
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anatômico em corpo de alumínio polido comespessura de 4 mm, medindo
380 mm de comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do
assento e encosto através de parafusos métricos. Possui apoia-braço
injetado em poliuretanointegral-skin semirrígido na parte superior da
estrutura do braço na cor preto.Medidas externas aproximadas de 280 x
55mm. Mecanismo: Mecanismo de inclinação com sistemas de regulagem
de tensão e altura. Conjugados através de anípulo regulador e alavanca
localizada do lado direito (posição sentada); Sistemas de inclinação e
regulagem de assento e encosto são conjugados através do manipulo e
alavanca reguladora localizado do lado esquerdo. O mecanismo tem parte
traseira acoplada com suporte para montagem de lâminas. Possui
reclinação sincronizada do assento e encosto, assento de -Io à 12° e
reclinação do encosto de 0o à 20° comajuste em 4 posições, sistema antiimpacto e com regulagem de tensão da mola através de manipulo
localizada na lateral esquerda do assento. O mecanismo possui sistema de
regulagem de altura por meiode alavanca localizada na lateral direita do
assento. Regulagem de profundidadeintegrada ao mecanismo através de
alavanca conjugada no lado esquerdo do assento com retomo automático
de posição por mola. Pistão: Pistão com regulagem de altura por
acionamento a gás com 80 mm de curso aproximadamente, fabricado
em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em
pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado
em tinta epóxi pó na cor preto liso, revestindo totalmente a
estrutura
com película de aproximadamente 60 microns com
propriedades de resistência e agentes químicos, com pré-tratamento
antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente
com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo
central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é
sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo
alta
resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dáse através de cone morse, o que
confere facilida de para montagem
e casos eventuais
de manutenção.
Capa telescópica
de 03 elementos,
injetada
em
polipropileno
texturizado
que proporciona
ótimo acabamento e proteção à
coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o
mecanismo. Base: Base giratória com diâmetro de 700 mm, produzida
por processo de injeção em alumínio
com acabamento
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polido, composta por cinco patas de alumínio fundido e
polido, resistência mecânica, conferindo assim características de
resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna
central dá-se através de
cone morse,
o
que
confere facilidade
para montagem
e
casos eventuais
de manutenção com alojamento para
rodízios que dispensam o uso de buchas com eixo vertical em aço
trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita
acoplamento fácil e resistência na base evitando a queda do mesmo.
Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo antiultravioleta e modifícador deimpacto, banda de rodagem macia. A roda
tem cores diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível
poliuretano, próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de
anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base.
Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de
pedra, madeira, cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou
similares. Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados
pela licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cadaitem do lote cotado, que
deverão conter,no mínimo, marca, modelo, fabricante eespecificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 -Material metálico revestido
e não revestido
- Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de prova que
contenham uniõessoldadas, com resultados de provaequivalentes a RiO
para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas
conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada, com
resultados de provaequivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e
dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25
ciclos) conforme norma NBR8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade
acreditado pelo INMETRO atestando que osprodutos atendem os
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requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície
rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR
11003:2009 - Laudo ou certificado de conformidade emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendem os requisitos de determinação da aderência do processo de
pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade defabricação ou industrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMAn0 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, incisoll, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação dascondições de
trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO - Associação Brasileira deErgonomia.
5 - Licença de Operação (LO) do Fabricantedo(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja a fabricante, apresentar documento que
comprove queo fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
6 - Apresentar certificado de garantia, com
firma reconhecida em cartório ou por assinatura digital, assinada por
responsável devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5
(cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os
originados pelo mau uso ou desgaste natural das peças.
7 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído ecomprovado, informando que prestará adevida
assistência em até 48 horas após a solicitação por escrito do solicitante.
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CADEIRA

DIRETOR

GIRATÓRIA

ESPALDAR

MÉDIO,

ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA
DENSIDADE, MECANISMO SINCRONIZADO, BRAÇOS EM
ALUMÍNIO COM APOIO EM PU, ESTRUTURA E BASE EM
ALUMÍNIO
Poltrona com espaldar médio, assento eencosto constituído em concha
única estruturado em madeira multilaminadamoldada anatomicamente
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a quente com pressão de 10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm;
Contracapa em peça única para encosto e assento confeccionada em
madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
tecido courvin com costuras lateraisdando ótimo acabamento. Encosto:
Provido de superfície estofada em espuma laminada com densidade
entre 28/33 kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura mínima de
540 mm e altura mínima de 540 mm.
Assento: Provido de superfície estofada em espuma laminada com
formato anatômicoe densidade entre 45/55 kg/m3 comespessura média
de 80 mm. Profundidade mínima de 440 mm e largura mínima de
540 mm. Revestimento: Assento/encostoem tecido courvin com peso
450 g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e
algodão.
Com
costuras
no centro e duplas nas laterais
respectivamente.
Apoia-braços: Braço com estrutura fabricada em formato anatômico em
corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm, medindo 380 mm de
comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e
encosto através de parafusos métricos.
Possui apoia-braço injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na
parte superior da estrutura do braço na corpreto. Medidas externas
aproximadas de 280 x 55 mm.
Mecanismo: Mecanismo de inclinação com sistemas de regulagem de
tensão e altura. Conjugados através de manipulo regulador e alavanca
localizada do lado direito (posiçãosentada); Sistemas de inclinação e
regulagem de assento eencosto são conjugados através do manipulo e
alavanca reguladora localizado do lado esquerdo. Possui reclinação
sincronizada do assento e encosto, assento de - Io a -12° e reclinação do
encosto de 0o a 20° com ajuste em 4 posições, sistema anti-impacto e
com regulagem de tensão da mola através de manipulo localizada na
lateral esquerda do assento. O mecanismo possui sistema de
regulagem de altura por meiode alavanca localizada na lateral direita
do assento. Pistão:Pistão com regulagem de altura por acionamento a
gás com 80mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo de aço de
50mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática
realizado por processo totalmente automatizadoem tinta epóxi pó na
cor preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60 micron com propriedades de resistência e
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia
injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao
desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão
a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550
classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento
de giro da coluna é sobre rolamento de esfera tratadas termicamente
garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o
movimento de rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao
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mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere
facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa
telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que
proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo
elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.Base: Base
giratória com diâmetro de 700 mm, produzida por processo de injeção
em alumínio com acabamento polido, composta por cinco patas de
alumínio fundido e polido, resistência mecânica, conferindo assim
características de resistência a abrasão e produtos químicos. Seu sistema
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o
que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção
com alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas com eixo
vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que
possibilita acoplamento fácil eresistência na base evitando a queda do
mesmo.
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetroinjetadas em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta
e modificador de impacto, banda de
rodagem macia. A roda tem cores diferentes no centro e na banda de
rodagem. Material flexível poliuretano, próprio para pisos frios, eixo
vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo
horizontal também em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm.
O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita o
acoplamento fácil e seguroà base. Este tipo de rodízio é recomendado
para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira, cerâmica e
quaisquer outrosnão cobertos por carpete ou similares.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentadospela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido
- Corrosão por exposição ao dióxido
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de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade
acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os
requisitos de pintura (espessura da película seca sobre superfície
rugosa), com resultado de espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR
11003:2009 - Laudo ou certificado de conformidade emitido por
laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos
atendemos requisitos de determinação da aderência do processo de
pintura, com resultado inferior a 1% de área destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o
fabricante possui autorização para a produção dos mobiliários, objeto
do certame. Caso a empresa classificada não seja a fabricante,
apresentar documento que comprove que o fabricante do(s) produto(s)
possui tal licença.
6 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
7 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informandoque prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
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ESTRUTURA FIXA CURVADA EM AÇO CROMADO COM
SAPATAS ANTIDERRAPANTES EM PU
Poltrona com espaldar médio, assento e encosto constituído em concha
única estruturado em madeira multilaminada moldada anatomicamente
a quente com pressão de 10 kgf/cm2, com espessura mínima de 12 mm;
Contracapa em peça única para encosto e assento confeccionada em
madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestido em
tecido courvin com costuras laterais dando ótimo acabamento.
Encosto: Provido de superfície estofada em espuma laminada com
densidade entre 28/33 kg/m3 com espessura média de 70 mm. Largura
mínima de 540 mm e altura mínima de 540 mm.
Assento: Provido de superfície estofada em espuma laminada com
formato anatômico e densidade entre 45/55 kg/m3 com espessura média
de 80 mm. Profundidade mínima de 440 mm e largura mínima de 540
mm.
Revestimento: Assento/encosto em tecido courvin com peso 450g (+/5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.
Com costuras no centro e duplas nas laterais respectivamente.
Apoia-braços: Braço com estrutura fabricada em formato anatômico em
corpo de alumínio polido com espessura de 4 mm, medindo 380 mm de
comprimento e 55 mm de largura, fixados na estrutura do assento e
encosto através de parafúsos métricos.
Possui apoia-braço injetado em poliuretano integral-skin semirrígido na
parte superior da estrutura do braço na corpreto. Medidas externas
aproximadas de 280 x 55 mm. Estrutura tipo “S” com balanço
confeccionado em tubo de aço com 31,75 X 1,90 mm curvados
pneumaticamente e soldados a plataforma em chapa 2,65 mm pelo
sistema MIG, com revestimento cromado, 04 sapatas envolventes em
polipropileno fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.
Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
- Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada,
Cfim rPQlllfíTclíAQ Ht21 nmxm
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ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR
8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão
por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou
certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que
os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo
menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a
autarquia através de Certificado de Regularidade de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
6 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, informandoque prestará a devida assistência
em até 48 horas após asolicitação por escrito do solicitante.
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CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM APOIO DE
CABEÇA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM
ESPUMA INJETADA, MECANISMO RELAX E BACK SYSTEM
DE REGULAGEM ERGONÔMICA, BRAÇO REGULÁVEL,
BASE EM NYLON INJETADO COM RODÍZIOS EM PU
Apoio de cabeça incorporado ao encosto, com revestimento em espuma
anatômica de poliuretano e poliéster, sistema individual com ajuste de
altura através de acionamento automático, tipo catraca, sem necessidade
de botões, curso mínimo de 40 mm com vários estágios. Largura mínima
de 290 mm e altura mínima de 160 mm.
Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui
buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do encosto. Estofado
com espuma em poliuretano flexível injetada isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma
NBR-8537/15,
NBR8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de
480 mm e altura mínima de 540 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas.De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic.
Suporte do Encosto: Suporte com regulagem de altura, fabricado em
chapa de aço estampada com 6,35 mm de espessura, dotada de nervura
estrutural de reforço, que confere alta resistência mecânica, não
sendo a fixação do encosto executada no assento, mas ao
mecanismo de comando dos ajustes da cadeira. Acabamento em
pintura eletrostáticarealizado por processo totalmente automatizado em
tinta epóxi pó na cor preto liso, revestido totalmente a estrutura com
película de aproximadamente 60/80 micron com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso,
desengraxe e fosfato de ferro, curadas em estufa a 220°.
Apoio lombar individual por meio de sistema automático, tipo catraca
com curso mínimo de 70 mm e 07 (sete) posições de ajuste, este sistema
não permite a extração total do encosto, o encosto proporciona adequado
apoio à região lombar do usuário. O sistema de regulagem é fabricado
em resina de engenharia poliamida de alta resistência mecânica e
durabilidade com engates fáceis e precisos. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas.
Assento: Chassi intemo fabricado por processo de injeção em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos,
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possui intemamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao
conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas
insertadas para fixação de mecanismos e braços. Sistema de
deslizamento de assento acoplado ao assento através de guias tubulares
em aço trefilado com 340 mm de profundidade, com acionador lateral
embutido para liberação e travamento através de molas com curso
mínimo de 50 mm. Estofado com espuma em poliuretano flexível
injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistênciaa propagação
de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica
e baixa deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3,
de acordo com a norma NBR- 8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15
e moldada anatomicamente com espessura média de 50 mm.
Profundidade mínima de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa
de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e borda
frontal arredondada, para não prejudicar a circulação sanguínea dos
membros inferiores do usuário, bem como pouca conformação em sua
base, para facilitar a alternância postural do usuário durante o uso do
produto; Sendo de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos, fixada com parafusos
atarraxantesdiretamente no chassi.
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254
g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão). Com costuras nas laterais do assento e encosto
respectivamente.
Apoia-braços: Braço com altura ajustável por meio de acionamento de
botão de pressão por mola localizado na parte lateral do corpo estrutural
do braço, todo conjunto fabricado por processo de injeção em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos,
fixados diretamente no assento através de parafusos métricos. Possui
regulagem vertical com 10 (dez) posições de ajuste com curso mínimo
de 90 mm. Regulagem de distância interna dos apoia braços (abertura)
com curso mínimo de 30 mm por apoia-braço com 05 (cinco) posições
de ajuste com (total de abertura 60 mm), e regulagem de ângulo
horizontal dos apoia-braços para (movimentação livre do antebraço do
usuário em digitações) com 05 (cinco) posições de ajuste com (total de
50° graus) por apoia-braço. O sistema de regulagem é fabricado em
resina de engenharia poliamida que confere alta resistência mecânica
comengates fáceis e precisos, através de acionamento automático sem
necessidade de botões ou manípulos. Medidas externas aproximadas de
240 x 100 mm.
Mecanismo: Mecanismo sincronizado confeccionado em chapade
aço SAE 1020, placa de fixação do mecanismo ao assento fabricado em
chapa de aço estampada com 3 mm de espessura, fosfatizado e pintado
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com tinta em pó epóxi. Inclui um cone morse de travamento da coluna
em alumínio injetado, ao qual destina-se à reclinação de assento e
encosto. Dotado de sistemaautomático com função de segurança de
retomo do encosto (anti-impacto) em 5 pontos de bloqueio (posição
inicial e final). Suporte para encosto fabricado em chapa de aço
estampada de
4 mm com alta resistência mecânica. Possui duas alavancas, uma do
lado direito que possibilita a regulagem da altura do assento e uma do
lado esquerdo para a inclinação do assento e encosto realizado na
proporção 2:1. Esse mecanismo também dispõe de manipulo
ergonômico frontal, que possibilita o ajuste do coeficiente elástico da
mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinação de assento e
encosto, adaptando desse modo, a tensão do movimento de reclinação
de assento e encosto ao biótipo do usuário, permitindo o uso da poltrona
por biótipos distintos. Acabamento em pintura eletrostática realizado
por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto
liso, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência
a agentes químicos, com pré- tratamento antiferruginoso, e capa
de proteção envolvente injetada em polipropileno texturizado. O
sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone Morse,
facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção.
Pistão: com regulagem de altura por acionamento a gás com 130 mm
de curso aproximadamente, fabricado em tubo de aço de 50 mm e 1,50
mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por
processo totalmente automatizadoem tinta epóxi pó na cor preto liso,
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60
microns com propriedades de resistência e agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de engenharia
poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente
com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura em
conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central
através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é sobre
rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta resistência ao
desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Seu
sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através
de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03 elementos, injetada
em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e
proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a
base e o mecanismo.
Base: Base giratória com estrutura arcada de cinco patas, com 700 mm
de diâmetro, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro e cônico central com anel
metálico de contensão, conferindo assimcaracterísticas de resistência
mecânica, abrasão e produtos químicos. Alojamento para rodízios
que dispensam o uso de buchas, eixo vertical em aco trefilado de 11
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mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e
resistência nabase evitando a queda do mesmo.
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetroinjetadas em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta
e modificador de impacto, banda derodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível
poliuretano, próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço
trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. O eixo vertical é dotado de
anel elástico em aço que possibilita o acoplamento fácil e seguroà base.
Este tipo de rodízio é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de
pedra, madeira, cerâmica e quaisquer outrosnão cobertos por carpete ou
similares.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200 horas
conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura
da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura
média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
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IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido
por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13962:2018:
Norma que estabelece os métodos para a determinação da estabilidade,
resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informandoque prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, MECANISMO RELAX E
BACK SYSTEM DE REGULAGEM ERGONÔMICA, BRAÇO
REGULÁVEL, BASE EM NYLON INJETADO COM
RODÍZIOS EM PU
Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui
buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do encosto. Estofado
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma
NBR-8537/15,
NBR8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
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anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de
430 mm e altura mínima de 450 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas.De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic.
Suporte do Encosto: Suporte com regulagem de altura, fabricado em
chapa de aço estampada com 6,35 mm de espessura, dotada de nervura
estrutural de reforço, que confere alta resistência mecânica, não sendo a
fixação do encosto executado no assento, mas ao mecanismo de
comando dosajustes da cadeira. Acabamento em pintura eletrostática
realizado por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor
preto liso, revestido totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60/80 micron com propriedades de resistência a
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e
fosfato de ferro, curadas em estufa a 220°. Apoio lombar individual por
meio de sistema automático, tipo catraca com curso mínimo de 70 mm
e 07 (sete) posições de ajuste, este sistema não permite a extração total
do encosto, o encosto proporciona adequado apoio à região lombar do
usuário. O sistema de regulagem é fabricado em resina deengenharia
poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade com engates
fáceis e precisos. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em resina de
engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos,
possui intemamente insertos metálicos que proporcionam resistência ao
conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas metálicas
insertadas para fixação de mecanismos e braços (opcionais). Estofado
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com
espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência a propagação de rasgo, altatensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR-8537/15,
NBR-8619/15, NBR- 8797/15 e moldada anatomicamente com
espessura média de50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura
mínima de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos,
fixada diretamente no chassi através de parafusos atarraxantes.
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254
g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão). Com costuras nas laterais do assento e encosto
respectivamente.
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Apoia-Braços: Braço com altura ajustável por meio de
acionamento de botão de pressão por mola localizado na partelateral
do corpo estrutural do braço, fabricado por processo deinjeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibrade vidro,
conferindo assim características de resistênciamecânica, abrasão
e produtos químicos, fixados diretamente noassento através de
arafusos métricos, regulagem vertical comcurso de 90 mm e 10 (dez)
posições de ajuste. Medidasextemas aproximadas de 255 x 70 mm.
O sistema deregulagem é fabricado em resina de engenharia
poliamida queconfere alta resistência mecânica com engates fáceis e
precisos. Mecanismo:
Mecanismo
confeccionado
em
chapa de açoestampada de aproximadamente 3 mm, todo
conjunto pintado com tinta epóxi pó, mecanismo
robusto
para cadeirasoperativas, proporciona inúmeras regulagens e
conforto aousuário. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço
estampada de 4 mm com alta resistência mecânica. Inclinação
convencional com controle de duas alavancas, uma para a alturado
assento e outra para o movimento do assento e da inclinaçãodo
encosto (para cada grau que o assento reclina, o encostoinclina
dois graus), com sistema relax ao longo do curso dereclinação
dotado de sistema back system. Esse mecanismotambém dispõe de
manipulo ergonômico frontal, que possibilitao ajuste do coeficiente
elástico da mola helicoidal que tenciona o movimento de reclinação
de assento e encosto, adaptandodesse modo, a tensão do movimento
de reclinação de assento e encosto ao biótipo do usuário, permitindo o
uso da poltrona por biótipos distintos.
Pistão: Pistão com regulagem de altura por acionamento a gás com 130
mm de curso aproximadamente, fabricado em tubo de aço de 50 mm e
1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado
por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto
liso, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente
60 microns com propriedades de resistência e agentes químicos, com
pré-tratamento antiferruginoso. Bucha guia injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada
individualmente com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem
de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao
tubo central através de porca rápida. O movimento de giro da coluna é
sobre rolamento de esfera tratadas termicamente garantindo alta
resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de
rotação. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dáse através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 03 elementos,
injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo
acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação
estética entre a base e o mecanismo.Base: Base giratória com estrutura
arcada de cinco patas, com 640 mm de diâmetro, fabricada por processo
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de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de
vidro e cônico central com anel metálico de contensão, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos
químicos. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas,
eixo vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço
que possibilita acoplamento fácil e resistência nabase evitando a queda
do mesmo.
Rodízios: Rodizio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetroinjetadas em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta
e modificador de impacto, banda derodagem macia. A roda tem cores
diferentes no centro e na banda de rodagem. Material flexível
poliuretano próprio para pisos frios, eixo vertical em aço trefilado
com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço trefilado
com diâmetro de 8 mm. 0 eixo vertical é dotado de anel elástico em aço
que possibilita o acoplamento fácil e seguro à base. Este tipo de rodízio
é recomendado para o uso sobre pisos revestidos de pedra, madeira,
cerâmica e quaisquer outros não cobertos por carpete ou similares.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura
da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura
média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
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se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório
apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente
habilitado associados pela ABERGO - Associação Brasileira de
Ergonomia.
5- Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13962:2018:
Norma que estabelece os métodos para a determinação da estabilidade,
resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, informandoque prestará a devida assistência
em até 48 horas após asolicitação por escrito do solicitante.
42

CADEIRA DIRETOR INTERLOCUTOR FIXA, ASSENTO E
ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, BRAÇO
FIXO EM POLIURETANO, BASE CURVADA EM AÇO COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
EM
PÓ
E
SAPATAS
ANTIDERRAPANTES
Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui
buchas metálicas insertadas para fixação da lâmina do encosto. Estofado
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC alta
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resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma
NBR-8537/15,
NBR8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de
430 mm e altura mínima de 450 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas.De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic.
Suporte do Encosto: Suporte fixo fabricado em chapa de aço estampada
com 6,3 5mm de espessura, dotada de nervura estrutural de reforço que
confere alta resistência mecânica, não sendo a fixação do encosto
executada no assento, mas a placa base da cadeira. Acabamento em
pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em
tinta epóxi pó na cor preto liso, revestido totalmente a estrutura com
película de aproximadamente 60/80 micron com propriedades de
resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso,
desengraxe e fosfato de ferro, curadas em estufa a 220°. Capa de
proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo
assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos
químicos, possui intemamente insertos metálicos que proporcionam
resistência ao conjunto, ranhuras estruturais, também possui buchas
metálicas insertadas para fixação de mecanismos e braços (opcionais).
Estofado com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC,
alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão. Com
espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência,
alta resistência a propagação de rasgo, altatensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com
densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com a norma NBR-8537/15,
NBR-8619/15, NBR- 8797/15 e moldada anatomicamente com
espessura média de50 mm. Profundidade mínima de 460 mm e largura
mínima de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil limpeza, alta
resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos,
fixada diretamente no chassi através de parafusos atarraxantes.
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254
g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão). Com costuras nas laterais do assento e encosto
respectivamente. Apoia-braços: Braço com estrutura fixa fabricado por
processo de injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com
fibra de vidro, conferindo assim características de resistência mecânica.
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abrasão eprodutos químicos, fixados diretamente no assento através
de parafusos métricos. Dimensões externas aproximadas de 260 x 70
mm. Estrutura fixa: Estrutura confeccionada em aço tubular redondo
com 25,4 mm x 2,25 mm de espessura curvado a frio pneumaticamente
em peça única soldados a placa do assento em aço estampado de 2,65
mm de espessura, com suporte fixado para fixação do assento e a lâmina
do encosto com espessura de 4,75 mm vedado fixação do encosto
diretamente no assento, totalmente soldada por sistema MIG e
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática,
realizado por processo totalmente automatizada em tinta epóxi pó na cor
preto liso, revestindo totalmente a estrutura com película de
aproximadamente 60/80 micron, com propriedades de resistência a
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e
fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Base com 04 (quatro)
deslizadores envolventes injetados em polipropileno preto.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura
da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura
média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 — Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
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apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido
por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade NBR 13962:2018:
Norma que estabelece os métodos para a determinação da estabilidade,
resistência e durabilidade de cadeiras de escritório.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
8 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informandoque prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
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CADEIRA FIXA ESTOFADA TIPO 4 PES SEM BRAÇOS
Encosto: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui
buchas metálicas embutidas com alta resistência mecânica para fixação
do encosto a estrutura da cadeira, provido de superfície estofado em
espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com densidade entre 50 e 55 kg/m3, de acordo com a norma
NBR- 8537/15,
NBR-8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 30 mm. Largura mínima de
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420 mm e altura minima de 320 mm. Na parte posterior do encosto
fechamento com capa injetada em resina polipropileno (PP), conferindo
assim características de resistência mecânica, abrasão e produtos
químicos. De fácillimpeza, alta resistência mecânica contra impactos e
resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de
clic.
Assento: Chassi interno fabricado por processo de injeção em
polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica,
conformado anatomicamente e ranhuras estruturais, também possui
buchas metálicas embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofado em espuma em poliuretano flexível injetada, isento
de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade entre 50 e 55 kg/m3, de acordo
com a norma NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e
moldada anatomicamente com espessura média de 30 mm.Profundidade
mínima de 420 mm e largura mínima de 480 mm. Na parte inferior
abaixo do assento fechamento com capa injetada em resina
polipropileno (PP), conferindo assim características de resistência
mecânica, abrasão e produtos químicos.
Revestimento: Assento/encosto em tecido 100% poliéster com peso 254
g (+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz,cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e
algodão).
Estrutura: Composta por 4 pés, confeccionada em tubo de aço, com
formato oblongo medindo 16 x 30 mm, curvado pneumaticamente
formando um único conjunto. A ligação eestruturação das peças em tubo
oblongo serão confeccionadas em tubo de aço com espessura da parede
de 1,20 mm. A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte
sob o assento seis furos com diâmetro de 9,0 mm, três em cada lado. O
primeiro furo distanciado 31 mm da parte frontal do tubo e os outros
distanciados respectivamente, 100 mm e 91 mm considerando o
primeiro furo; Possui dois furos com diâmetro de9,0 mm, um de cada
lado, na parte superior da estrutura a 76 mm da extremidade, para fixar o
encosto; A estrutura é soldadoatravés do sistema MIG por 02 tubos na
horizontal equidistantesentre si com diâmetro de 19,05 mm, com parede
de 1,50 mm. Ponteiras deslizantes na base inferior dos pés, todo
conjunto pintado em tinta epóxi pó, na cor preto liso por processo de
Monovia de pintura automática e contínua com sistema de prétratamento por aspersão de fosfato de ferro, seguindo de secagem de ar
aquecido a 220°.
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CADEIRA FIXA POLIPROPILENO TIPO 4 PÉS SEM BRAÇOS
Encosto: Encosto moldado anatomicamente em polipropileno
copolímero estruturado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os
acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular
sujeira. Possui furações com formato simétricos para ventilação, que
possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na
estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com
auxílio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura, Plug de
fixação injetado em polipropileno copolímero, com corpo de 9 mm de
diâmetro e cabeça oval, na mesma cor do encosto. Largura mínima de
440 mm e altura mínima de 250 mm, na cor a definir.
Assento: Assento moldado anatomicamente em polipropileno
copolímero estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-UV. Os
acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular
sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo
normal do usuário. Possui furações com formato simétrico para
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação
do assento na estrutura será por meio de06 parafusos autoatarraxante,
com o auxílio de 03 apoios centralizados. Profundidade mínima de 400
mm e largura mínima de 460 mm, na cor a definir.
Estrutura: Estrutura composta por 4 pés, confeccionada emtubo de aço,
com formato oblongo medindo 16 x 30 mm, curvado pneumaticamente
formando um único conjunto. A ligação e estruturação das peças em
tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço com espessura da
parede dei,20 mm. A estrutura de união do assento ao encosto possui
na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 9,0 mm, trêsem
cada lado. O primeiro furo distanciado 31 mm da parte frontal do tubo
e os outros distanciados respectivamente, 100mm e 91 mm
considerando o primeiro furo. Possui dois furos com diâmetro de 9,0
mm, um de cada lado, na parte superiorda estrutura a 76 mm da
extremidade, para fixar o encosto; A estrutura é soldado através do
sistema MIG por 02 tubos na horizontal equidistantes entre si com
diâmetro de 19,05 mm, com parede de 1,50 mm. Ponteiras deslizantes
na base inferior dos pés, todo conjunto pintado em tinta epóxi pó, na cor
alumínio por processo de Monovia de pintura automática e contínua
com sistema de pré-tratamento por aspersão de fosfato de ferro,
seguindo de secagem de ar aquecido a 220°.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
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apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
3 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido
por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
4 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
5 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, informandoque prestará a devida assistência
em até 48 horas após asolicitação por escrito do solicitante.
45

CADEIRA UNIVERSITÁRIA POLIPROPILENO PRANCHETA

FIXA E GRADIL
Estrutura: Confeccionada em tubo de aço mecânico oblongo curvado
medindo aproximadamente 16 x 30 x 1,2 mm unidospor duas barras
paralelas em tubo com aproximadamente 19,05 x 1,5 mm de diâmetro,
soldados pelo sistema solda MIG, conferindo acabamento em todo
conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática
epóxi pó na cor preta curada em estufa a 220° graus. Sapatas
em polipropileno fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso.
Fixação do assento e encosto com parafusos com rosca métrica. Na
parte inferior porta livros com estrutura em aramado confeccionado em
ferro trefilado redondo com diâmetro mínimo de 3/16” e travessas de
sustentação fabricadas em ferro trefilado redondo com diâmetro
mínimo de 3/16” (trama máxima de 11 cm) tudo unido pelo sistema de
solda MIG.Adicionada junto aos 4 pés da cadeira, abaixo do assento e
fixado a estrutura através de parafusos métricos. 0 vão frontal de
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abertura para colocação de objetos é de no mínimo 190 mm, anteparo
na parte posterior e nas laterais com finalidade de evitar a queda de
objetos ao chão. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por
processo totalmente automatizado em tinta em pó, revestindo
totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60/80 micron,
com propriedades de resistência a agentes químicos, com prétratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas em
estufa a 220°.
Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero
estruturado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os acabamentos das
bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira ou
determinar a postura incorreta e impedir o fluxosanguíneo normal do
usuário. Possui furações com formato simétrico para ventilação, que
possibilitam melhor areação para o usuário. A fixação do assento na
estrutura será por meio de06 parafusos atarraxantes com o auxílio de
03 apoioscentralizados. Profundidade mínima de 400 mm e largura
mínima de 460 mm, na cor a definir.
Encosto: Moldado anatomicamente em polipropileno copolímero
estruturado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os acabamentos das
bordas não apresentam saliências que podem acumularsujeira. Possui
furações com formatos simétricos para ventilação, que possibilitam
melhor areação para o usuário. A fixação do encosto na estrutura será
por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois
plugs injetados, um em cada lado da estrutura, plug de fixação injetado
em polipropileno copolímero, com corpo de 9 mm de diâmetro e cabeça
oval, na mesma cor do encosto. Largura mínima de 440 mm e altura
mínima de 250 mm, na cor a definir.
Prancheta: Braço em tubo de aço mecânico oblongo curvado medindo
aproximadamente 16 x 30 x 1,2 mm unidos por dois tubos de aço
redondo de 15,87 x 1,5 mm. Na parte lateral superior do braço, tubo de
aço mecânico oblongo curvado medindo aproximadamente 16 x 30 x
1,2 mm para fixação da prancheta, todo conjunto unido pelo sistema de
solda MIG. Prancheta confeccionada em MDP de 18 mm com
acabamento em perfil de PVC em todo perímetro. Todas as peças
metálicasdo conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com
resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de
50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura
aproximada de 220°. Todo sistema de fixação da prancheta feita através
de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de
fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP,
possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras vezes sem
causardano ao mesmo.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados
1 pela licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
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deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante eespecificação
técnica.
2 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
3 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
4 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
5 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos
contra eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo
mau uso ou desgaste natural das peças.
6 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informandoque prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
POLTRONA TIPO AUDITÓRIO COM BRAÇOS, ASSENTO E

ENCOSTO BASCULANTE, SEM PRANCHETA
Estrutura: formada por base inferior em chapa de aço medindo
340x1,9mm de espessura, com furação para fixação no piso soldado a
coluna vertical em chapa de aço formato de cunhacom medidas
aproximadas de 420/200 x 40 x 1,5 mm com chapa de fechamento em
aço. Apoia braço com alma interna em aço e recoberto com poliuretano
integral skin texturizado. Conjunto metálico soldado através do sistema
MIG com encaixe do encosto e braços, sapatas na base para melhor
performance sem criar atrito ao piso. Acabamento em pintura
eletrostática, realizado por processo totalmente automatizada em tinta
ATVI ~nA
--- z»--- .----------------- —-------1
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aproximadamente 60/80 micron, com propriedades de resistência a
agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e
fosfato de ferro) curadas em estufa a 220°. Com sistema manual que
permite rebatimento doassento quando o mesmo estiver em posição
livre, o mesmo deve possuir limitador de curso de altura, e
amortecimento da batida.
Assento: chassi confeccionado em compensado prensado a quente
com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15
mm de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com norma
NBR-8537/15,
NBR-8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 100 mm Capa do assento em
material sintético texturizado preto vacum formando blindagem dos
mecanismos. Medidas mínimas: largura do assento 480 mm e
profundidade 480 mm.
Encosto: chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15 mm
de espessura ou em polipropileno de alta resistência, porcas e garras
embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada
com espuma em poliuretano flexível injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo com norma
NBR-8537/15,
NBR-8619/15,
NBR-8797/15
e
moldada
anatomicamente com espessura média de 80 mm.Capa do assento em
material sintético texturizado preto vacum formando blindagem da
estrutura de união do encosto com o assento. Na parte traseira do encosto
carenagem em material plástico texturizado preto.
Assento: Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com
lâminas a mescladas de madeiras compensada com 14 mm de espessura,
porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de
superfície estofada em espuma injetada com no mínimo 80 mm de
espessura densidade 50/60 kg/m3. Na parte inferior abaixo do assento
carenagem em material plástico texturizado preto. Medidas mínimas:
largura doencosto 480 mm e profundidade 480 mm.
Apoio de braço: Estrutura fabricada em barra metálica, corpo deresina
poliuretano (PU) integral-skin cor preta, com mecanismo antipânico,
produzido alumínio e confecções 45°, conferindo assim características
de resistência mecânica, abrasão eprodutos químicos. Base de apoio do
braço em uma peça com aproximadamente 360 x 80 mm de largura,
injetada em poliuretano integral skin.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados nela
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licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura
da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de espessura
média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado
de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Certificado Ambiental de Cadeia de Custódia - Referência FSC ou
CERFLOR, que certifica a procedência da madeira de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento.
4 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR
15878:2011, norma que especifica os métodos de ensaio e os requisitos
que determinam a resistência e a durabilidade
estrutural de todos os tipos de assentos para espectadores, que são
fixados ao piso e/ou paredes de forma permanente, seja na forma de
bancos ou cadeiras simples.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
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competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informandoque prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
PRANCHETA
ESCAMOTEÁVEL
PARA
POLTRONA
AUDITÓRIO (COM SERVIÇO)
Prancheta: Escamoteável com sistema antipânico, injetada em PVC
texturizado. Estrutura com ranhura para apoio de canetas/ lápis na cor
preta. Buchas metálicas para fixação no suporte de giro. Suporte de giro
injetado blindado em liga de alumínio. Sistema de fechamento da
prancheta auxiliado por sistema de mola e por gravidade. Quando
fechada, esta prancheta ficaembutida nas laterais das poltronas. Serviço
de instalação
incluso.
LONGARINA ESTOFADA 3 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO,
SEM BRAÇOS
Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo de aço
oblongo de aproximadamente 58 x 29 x 1,90 mm, com ponteiras nas
extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com
formato sextavado com diâmetro de 30 mm comrosca 5/16. Coluna
vertical em tubo mecânico de aço oblongo deaproximadamente 40 x 77
x 1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de
aproximadamente 30 x 70 x 1,90 mm com plataformas estampadas em
chapa de aço 2,65 mm esuporte para fixação da lamina do encosto com
espessura de 4,75 mm com alta resistência mecânica soldadas para
montagem dos assentos e encostos. A união das bases laterais com a
base horizontal superior é através de chapa de aço com espessura de 4,75
mm, fixado com parafusos M8 x 25 mm. Nas demais partes acabamento
em solda MIG. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por
processo totalmente automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente
a estrutura com película de aproximadamente 60/80 micron, com
propriedades de resistência a agentes químicos, com pré- tratamento
antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curado em estufa a 220°.
Encosto: Estrutura do encosto médio chassi interno fabricado por
processo de injeção em polipropileno injetado estrutural de grande
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resistência mecânica, conformado anatomicamente e ranhuras
estruturais, também possui buchas metálicas insertadas para fixação da
lâmina do encosto. Estofado com espuma em poliuretano flexível
injetada, isento de CFC, alta
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação
permanente com Densidade entre 45 e 55 kg/m3,de acordo com a
norma NBR-8537/15, NBR-8619/15, NBR- 8797/15 e moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Largura mínima de
430 mm e altura mínima de 450 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas. De fácil
limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a
produtos químicos, fixada diretamente no chassi através de clic. Haste
de ligação ao assento e encosto através de lâmina de aço com
aproximadamente 75 mm de largura x 6,35 mm de espessura, dotada de
nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica, não
sendo a fixação do encosto executada no assento, mas aos suportes da
plataforma da estrutura. Acabamento em pintura eletrostática realizado
por processo totalmente automatizado em tinta epóxi pó na cor preto
liso, revestido totalmente a estrutura com película de aproximadamente
60/80 micron com propriedades de resistência a agentes químicos, com
pré-tratamento antiferruginoso, desengraxe e fosfato de ferro, curadas
em estufa a 220°. Capa de proteção e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas.
Assento: Estrutura do assento chassi interno fabricado por processo de
injeção em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de vidro,
conferindo assim características de resistência mecânica, abrasão e
produtos químicos, possui intemamente insertos metálicos que
proporcionam resistênciaao conjunto, ranhuras estruturais, também
possui buchas metálicas insertadas para fixação de mecanismos e
braços (opcionais). Estofado com espuma em poliuretano flexível
injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão. Com espuma em poliuretano flexível injetada, isento
de CFC, alta resiliência, alta resistênciaa propagação de rasgo, alta
tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densidade entre 45 e 55 kg/m3, de acordo
com a norma NBR- 8537/15, NBR-8619/15, NBR-8797/15 e moldada
anatomicamente com espessura média de 50 mm. Profundidade mínima
de 460 mm e largura mínima de 490 mm. Capa de proteção e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas
arredondadas. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra
impactos e resistentes a produtos químicos, fixada diretamente no chassi
através de parafusos atarraxantes.
Revestimento: Revestimento em tecido 100% poliéster com peso 254g
(+/- 5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
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flamabilidade autoextinguível de acordo com a norma ABNT ou vinil
(resina de policloreto de vinila com suporte têxtil de poliéster e algodão)
com costuras nas laterais do assento e encosto respectivamente.
49

LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES, SEM
BRAÇOS
Encosto: Encosto moldado anatomicamente em polipropileno
copolímero estruturado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os
acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular
sujeira. Possui furações com formato simétricos para ventilação, que
possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação do encosto na
estrutura será por meio de encaixe
moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs
injetados, um em cada lado da estrutura, Plug de fixação injetado em
polipropileno copolímero, com corpo de 9 mm de diâmetro e cabeça
oval, na mesma cor do encosto. Largura mínima de 440 rnm e altura
mínima de 250 mm, na cor a definir.
Assento: Assento moldado anatomicamente em polipropileno
copolímero estruturado, com pigmento e aditivo anti-UV. Os
acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular
sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguíneo
normal do usuário. Possui furações com formato simétrico para
ventilação, que possibilitam melhor areação para o usuário; A fixação
do assento na estrutura será por meio de06 parafusos autoatarraxante,
com o auxílio de 03 apoios centralizados. Profundidade mínima de 400
mm e largura mínima de 460 mm, na cor a definir.
Estrutura: Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo
de aço oblongo de aproximadamente 58 x 29 x 1,90 mm, com ponteiras
nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com
formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna
vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aproximadamente 40 x 77
x 1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de
aproximadamente 30 x 70 x 1,90 mm, soldados a 03 (três) plataforma
superior com 2,65 mm de espessura, para fixaçãodos assentos, todo
conjunto soldado pelo processo de solda MIG. Estrutura assento e
encosto confeccionada em tubo de aço, com formato oblongo medindo
16x30 mm, curvado pneumaticamente formando um único conjunto.
A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão
confeccionadas em tubo de aço com espessura da parede de 1,20
mm. A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o
assento seis furos com diâmetro de 9,0 mm, três em cada lado. O
primeiro furo distanciado 31 mm da parte frontal do tubo e os outros
distanciados respectivamente, 100 mm e 91 mm considerando o
primeiro furo. Possui dois furos com diâmetro de9,0 mm, um de cada
lado, na parte superior da estrutura a 76 mm da extremidade, para fixar
o encosto; A estrutura é soldadoatravés do sistema MIG por 02 tubos
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oblongo na horizontal equidistantes entre si com diâmetro de 16 x 30
mm, com parede de 1,20 mm. Acabamento em pintura eletrostática,
realizado por processo totalmente automatizada em tinta em pó,
revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente
60/80 micron, com propriedades de resistência a agentes químicos, com
pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro) curadas
em estufa a 220°. Ponteiras em polipropileno nas extremidades e sapatas
niveladoras fabricada por processo de injeção em resinade engenharia
poliamida (nylon 6), com fibra de vidro, conferindo assim
características de resistência mecânica, abrasão e produtos químicos.
Toda estrutura com acabamentona cor alumínio, soldas sem rebarbas e
poros.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentadospela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material
metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa
salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, com
resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 1200 horasconforme norma NBR 8095/2015 Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a
RiO paraenferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25
ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendemos requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado
inferior a 1% de área destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização se
enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AM A n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
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4 Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituídopelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. - Apresentar Laudo ou
Relatório NR-17: Norma do Ministério do Trabalho que determina os
parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características
psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo a proporcionar um máximo
de conforto, segurança e desempenho eficiente. 0 Laudo ou Relatório
apresentado deve ser emitido por Médico do Trabalho, Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Ergonomista ou profissional legalmente
habilitado associados pela ABERGO - Associação Brasileira de
Ergonomia.
5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
6 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, informandoque prestará a devida assistência
em até 48 horas após asolicitação por escrito do solicitante.
LONGARINA METÁLICA ESTOFADA 3 LUGARES, COM
APOIO DE BRAÇOS
Estrutura com chassi monobloco em chapa de aço perfurada com
laterais de reforço com cortes a laser de 2,65 mm de espessura dobrada
em centro de dobra, formando um conjunto único, bordas arredondadas,
todo conjunto fixado a longarina horizontal triangular através de
parafusos métricos, pintados pelo sistema eletrostático.
Estofado: assento/encosto confeccionado em compensado prensado a
quente com lamina mesclada de madeira selecionada com espessura
mínima de 10 mm, porca garras embutidas %, com alta resistência
mecânica, provida de superfície estofado com espuma em poliuretano
flexível injetada, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga
dinâmica e baixa deformação permanente, assento com densidade entre
65 e 75 kg/m3 e encosto com densidade entre 95 e 105 kg/m3, moldada
anatomicamente com espessuramédia de 10 mm. Medidas aproximadas
para cada assento de 480 x 380 mm (L x P), e para cada encosto de 485
x 340 mm (Lx A). Cada conjunto assento/encosto é fixado as longarinas
em quatro pontos, paralelos, por parafusos métricos e porcas com rosca
que possibilita maior facilidade na montagem e na desmontagem.
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Revestimento: assento/encosto em tecido courvin com peso 450g (+/5%) por metro quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e
flamabilidade autoextinguível de acordo com norma ABNT, ou vinil
(resina de policloreto de vinila, plastificante itálico, estabilizante
térmico organometálico, carga minerais e pigmentos), com suporte têxtil
de poliéster e algodão.
Braços: Estrutura formada por chapa de aço 4,75mm de espessura
cortada a laser, com abas para fixação no assento e no encosto, base
escareada para melhor acabamento dos parafusos que fixam o apoio de
braço, curvado em ferramentade estampagem e dobrado em centro de
dobra, Possui apoia- braços injetado em poliuretano semirrígido, na
parte superior daestrutura do braço com largura mínima de 50 mm.
Estrutura: Estrutura confeccionada com base horizontal inferior em tubo
de aço oblongo de aproximadamente 58 x 29 x 1,90 mm, com ponteiras
nas extremidades e sapatas em polipropileno. Sapata niveladora com
formato sextavado com diâmetro de 30 mm com rosca 5/16. Coluna
vertical em tubo mecânico de aço oblongo de aproximadamente 40 x 77
x 1,50 mm. Base horizontal em tubo mecânico retangular de
aproximadamente 30 x 70 x 1,90 mm com plataformas estampadas em
chapa de aço 2,65 para montagem dos assentos com alta resistência
mecânica soldadas para montagem dos assentos e encostos. A união das
bases laterais com a base horizontal superior é através de chapa de aço
com espessura de 4,75 mm, fixado com parafusos M8 x 25 mm.
Tratamento, União e Pintura das Peças Metálicas: Todos os
componentes metálicos são submetidos a um processo de tratamento
antiferruginoso, utilizando-se como base o fosfato orgânico, substancia
que não gera efluência e resíduo, garantindo desta forma, um produto
com ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, que evita
pontos de oxidação induzidas a secagem. A união entre as peças
metálicas é através de solda continua utilizando processo tipo MIG, com
tratamento antiferruginoso, e pintura eletrostática curada a 220° em
epóxi pó na cor alumínio liso. Possui cabines móveis com troca de
cor para pintura epóxi pó com tecnologia (Rollon/off), em estufa de
polimerização tipo (ômega) de processo por convecção.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentadospela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante eespecificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
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horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada,
com resultados de prova equivalentes a RiO paraenferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR
8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão
por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou
certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que
os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo
menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo de pintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
6 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos
contra eventuais defeitos de fabricação, excluindo os originados pelo
mau uso ou desgaste natural das peças.
7 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável
devidamente constituído e comprovado, informando que prestará a
devida assistência em até 48 horas após asolicitação por escrito do
solicitante.
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SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO,
COM 1 LUGAR
Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas
dobradas com espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto,
sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm,
formando base de sustentação ao assento e encosto em quadro com
tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida de
superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade
entre 28/33 kg/m3 emoldada anatomicamente com espessura média de
100 mm, possui acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada
por base de 4 pés em aço tubular de 31,75 mm com espessura mínima
de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para acabamento dos pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo
redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20
mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos, e
acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30 x
60 mm comespessura mínima de 1,90 mm, curvado pneumaticamente,
fixado ao assento e encosto através de parafusos com acabamento em
polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20 x 45 mm com
espessura mínima de 1,50 mm, curvado pneumaticamente, e
soldados pelo sistema MIG, e moldado anatomicamente com
excelente resistência. Superfície confeccionada em poliuretano flexível
semirrígido. Processo de cromagem feito por decapagem ácido sulfurico
10%, neutralizador contra ferrugem, polimento mecânico, desengraxe
químico 100% e banho de níquel de 20 a 25 minutos, camada de 18 a
25 micron, cromo de 45 a 60 segundos; água quente a 100°.
SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO,
COM 2 LUGARES
Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas
dobradas com espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto,
sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm,
formando base de sustentação ao assento e encosto em quadro com
tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida de
superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade
entre 28/33 kg/m3 emoldada anatomicamente com espessura média de
100 mm, possui acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada
por base de 4 pés em aço tubular de 31,75 mm com espessura mínima
de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para acabamento dos pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo
redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20
mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos, e
acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30 x
60 mm com espessura
mínima
de
1,90
mm,
curvado
pneumaticamente, fixado ao assento e encosto através de parafusos com
acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico
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20 x 45 mm com espessura minima de 1,50 mm, curvado
pneumaticamente, e soldados pelo sistema MIG, e moldado
anatomicamente com excelente resistência. Superfície confeccionada
em poliuretano flexível semirrígido. Processo de cromagem feito por
decapagem ácido sulfurico 10%, neutralizador contra ferrugem,
polimento mecânico, desengraxe químico 100% e banho de níquel de
20 a 25 minutos, camada de 18 a 25 micron, cromo de 45 a 60 segundos;
água quente a 100°.
SOFANETE TIPO ESPERA ESTOFADO, EM AÇO CROMADO,
COM 3 LUGARES
Estrutura interna do estofado em tubo de aço, com chapas metálicas
dobradas com espessura mínima de 2,65 mm para união do conjunto,
sodadas a requadro em tubo de aço quadrado de 25 x 25 x 0,9 mm,
formando base de sustentação ao assento e encosto em quadro com
tubos recortados a 45° e soldados pelo sistema MIG, provida de
superfície em espuma de poliuretano flexível injetada com densidade
entre 28/33 kg/m3 emoldada anatomicamente com espessura média de
100 mm, possui acabamentos metálicos cromados. Estrutura formada
por base de 4 pés em aço tubular de 31,75 mm com espessura mínima
de 1,20 mm com ponteiras em polipropileno para acabamento dos pés.
Travessa de ligação na parte posterior do assento e encosto com tubo
redondo com diâmetro de 31,75 mm com espessura mínima de 1,20
mm, na cor alumínio. Todo conjunto fixado por parafusos métricos,
e acabamentos em polipropileno. Estrutura lateral em tubo elíptico 30
x 60 mm com espessura mínima de
1,90 mm, curvado
pneumaticamente, fixado ao assento e encosto através de parafusos com
acabamento em polipropileno. Apoia braço lateral em tubo elíptico 20
x 45 mm com espessura mínima de 1,50
mm, curvado
pneumaticamente, e soldados pelo sistema MIG, e moldado
anatomicamente com excelente resistência. Superfície confeccionada
em poliuretano flexível semirrígido. Processo de cromagem feito por
decapagem ácido sulfurico 10%, neutralizador contra ferrugem,
polimento mecânico, desengraxe químico 100% e banho de níquel de
20 a 25 minutos, camada de 18 a 25 micron, cromo de 45 a 60 segundos;
água quente a 100°.
SOFA 1 LUGAR, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM
ALUMÍNIO
Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a
estrutura posterior dos braços através de cantoneiras30 x 30 mm.
Encosto: confeccionado em MDF 8 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 28/33
kg/m3 com formato anatômico de 90 x 170 mm. Largura mínima de 600
mm e altura mínima de 370 mm.
Assento: confeccionado em MDP 15 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 160
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mm. Profundidade minima de 660 mm e largura minima de 600 mm e
espessura com densidade entre 28/33 kg/m3, fixado a caixa através de
cantoneiras 30 x 30 mm não aparentes.
Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com altura de 180 mme
dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço
14x50mm.
Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50
mm, provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura
média de 10 mm e densidade entre 28/33 kg/m3.
Revestimento: Todo conjunto estofado e revestido em tecido couríssimo
e courvin 100% poliéster com peso 450g (+/-5%) por metro quadrado,
com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com
suporte têxtil de poliéster e algodão. Com costuras nas laterais
respectivamente.
Base: composta por 4 pés em alumínio polido de 50 x 50 mm e 100 mm
de altura, preso no conjunto de madeira por parafusos métricos, com
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso.
SOFA 2 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM
ALUMÍNIO

Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a
estrutura posterior dos braços através de cantoneiras30 x 30 mm.
Encosto: confeccionado em MDF 8 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 28/33
kg/m3 com formato anatômico de 90 x 170 mm. Largura mínima de 600
mm e altura mínima de 370 mm.
Assento: confeccionado em MDP 15 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 160
mm. Profundidade mínima de 660 mm e largura mínima de 600 mm e
espessura com densidade entre 28/33 kg/m3, fixado a caixa através de
cantoneiras 30 x 30 mm não aparentes.
Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com altura de 180 mm e
dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50
mm.
Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50
mm, provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura
média de 10 mm e densidade entre 28/33 kg/m3.
Revestimento: Todo conjunto estofado e revestido em tecido couríssimo
e courvin 100% poliéster com peso 450g (-+7-5%) por metro quadrado,
com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com
suporte têxtil de poliéster e algodão). Com costuras nas laterais
respectivamente.
Base: composta por 06 pés em alumínio polido de 50x50 mm e 100 mm
de altura, preso no conjunto de madeira por parafusos métricos, com
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso.
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SOFA 3 LUGARES, ESPUMA ALTA DENSIDADE, PÉS EM
ALUMÍNIO
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Estrutura: Na parte posterior do encosto em MDF de 25 mm, fixado a
estrutura posterior dos braços através de cantoneiras 30x30 mm.
Encosto: confeccionado em MDF 8 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com densidade entre 28/33
kg/m3 com formato anatômico de 90x170 mm. Largura mínima de 600
mm e altura mínima de 370 mm.
Assento: confeccionado em MDP 15 mm de espessura, provida de
superfície estofada em espuma laminada com espessura média de 160
mm. Profundidade mínima de 660 mm e largura
mínima de 600 mm e espessura com densidade entre 28/33 kg/m3,
fixado a caixa através de cantoneiras 30x30 mm não aparentes.
Caixa: confeccionado em MDP 18/25 mm com altura de 180 mme
dimensões de 600 x 660 mm presas entre si por grampo de aço 14 x 50
mm.
Braços: em caixa de madeira (tamburato) com largura mínima de 50
mm, provida de superfície estofada em espuma laminada com espessura
média de 10 mm e densidade entre 28/33 kg/m3.
Revestimento: Todo conjunto estofado e revestido em tecido couríssimo
e courvin 100% poliéster com peso 450g (+/-5%) por metro quadrado,
com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade autoextinguível, com
suporte têxtil de poliéster e algodão. Com costuras nas laterais
respectivamente.
Base: composta por 08 pés em alumínio polido de 50 x 50 mm elOO mm
de altura, preso no conjunto de madeira por parafusos métricos, com
feltro na parte inferior para evitar danos ao piso.
57

SOFA 1 LUGAR, ESPUMA ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA
EXTERNA EM AÇO INOX, PÉS EM ALUMÍNIO
Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura,
provida de superfície estofada em espuma anatômica laminada de
110x200 mm com densidade entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370
mm, e largura mínima de 700 mm.Conjunto estofado e revestido em
tecido courvin na cor preto com costuras laterais.
Assento: Confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de
superfície estofada em espuma laminada de 700 x 700 mm com
espessura média de 120 mm e densidade entre 28/33
kg/m3. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto
com costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras
30 x 30 mm não aparentes.
Caixa: Confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220mm e
dimensões de 700 x 660 mm presas entre si por grampode aço 14 x 50
mm e revestido em tecido courvin na cor preto. Braços: confeccionado
em MDP 25 mm de espessura, provida desuperfície estofada em
espuma laminada 650 x 570 mm comespessura média de 150 mm e
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densidade entre 28/33 kg/m3.Conjunto estofado e revestido em
tecido courvin na cor pretocom costuras laterais.
Estrutura: Confeccionada em aço inox polido com 15 x 15 x 1,5 mm
cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um
fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento
(polimento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon
com regulagem de altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto
e braços são encaixados dentro da estrutura.
Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (+/-5%) por metro
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade
autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material
metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa
salina, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, com
resultados de prova equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 1200 horasconforme norma NBR 8095/2015 Exposição à umidade saturada, com resultados de prova equivalentes a
RiO paraenferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO
para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou
Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25
ciclos) conforme norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido
e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR
10443:2008 - Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos de pintura
(espessura da película seca sobre superfície rugosa), com resultado de
espessura média de, pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou
certificado de conformidade emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO atestando que os produtos atendemos requisitos de
determinação da aderência do processo de pintura, com resultado
inferior a 1% de área destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
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artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
- Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. 0 Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico- mecânicas de
materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para
determinação
de
estabilidade,
resistência
e
durabilidade,
independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de
fabricação.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
8 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por
responsável devidamente constituído e comprovado, informando que
prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação
por escrito do solicitante.

1
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Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura,
provida de superfície estofada em espuma anatômicalaminada de 110 x
200 mm com densidade entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370 mm,
e largura mínima de 700 mm.Conjunto estofado e revestido em tecido
courvin na cor preto com costuras laterais.
Assento: confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de
superfície estofada em espuma laminada de 700 x 700 mm com
espessura média de 120 mm e densidade entre 28/33 kg/m3. Conjunto
estofado e revestido em tecido courvin na cor preto com costuras
laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras 30 x 30 mm não
aparentes.
Caixa: confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220mm e
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dimensões de 700 x 660 mm presas entre si por grampode aço 14 x 50
mm e revestido em tecido courvin na cor preto. Braços: Confeccionado
em MDP 25 mm de espessura, providade superfície estofada em
espuma laminada 650 x 570 mm comespessura média de 150 mm e
densidade entre 28/33 kg/m3*.Conjunto
12
estofado e revestido em
tecido courvin na cor pretocom costuras laterais.
Estrutura: Confeccionada em aço inox polido com 15 x 15 x 1,5 mm
cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um
fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento
(polimento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon
com regulagem de altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto
e braços são encaixados dentro da estrutura.
Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (+/-5%) por metro
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade
autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade
saturada, com resultados de prova equivalentes a RiO para
enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para
empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de
desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme
norma NBR 8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 Laudo ou certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO
atestando que os
produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de,
pelo menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31. de
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03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
4 - Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico- mecânicas de
materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para
determinação
de
estabilidade,
resistência
e
durabilidade,
independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de
fabricação.
- Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
- Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida em
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, informandoque prestará a devida assistência
em até 48 horas após asolicitação por escrito do solicitante.
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Estrutura do Encosto: Confeccionado em MDF 6 mm de espessura,
provida de superfície estofada em espuma anatômicalaminada de 110 x
200 mm com densidade entre 28/33 kg/m3. Altura mínima de 370 mm e
largura mínima de 700 mm. Conjunto estofado e revestido em tecido
courvin na cor preto com costuras laterais.
Assento: Confeccionado em MDP 15 mm de espessura provida de
superfície estofada em espuma laminada de 700x700 mm com
espessura média de 120 mm e densidade entre 28/33
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kg/m3. Conjunto estofado e revestido em tecido courvin na cor preto
com costuras laterais, fixado a caixa através de 02 cantoneiras
30x30 mm não aparentes.
Caixa: Confeccionado em quadro MDP 18 mm com altura de 220mm e
dimensões de 700 x 660 mm presas entre si por grampode aço 14 x 50
mm e revestido em tecido courvin na cor preto. Braços: Confeccionado
em MDP 25 mm de espessura, providade superfície estofada em
espuma laminada 650 x 570 mm comespessura média de 150 mm e
densidade entre 28/33 kg/m3.Conjunto estofado e revestido em
tecido courvin na cor pretocom costuras laterais.
Estrutura: Confeccionada em aço inox polido com 15 x 15 x 1,5 mm
cortados em 45° e soldados com solda inox, que permite um
fechamento total sem respingos e bolhas com perfeito acabamento
(polimento). Na parte inferior, sapatas cromadas com base em nylon
com regulagem de altura para nivelamento. Toda caixa, assento, encosto
e braços são encaixados dentro da estrutura.
Revestimento: Tecido courvin com peso 450 g (4-7-5%) por metro
quadrado, com solidez a luz, cor, ao pilling e flamabilidade
autoextinguível, com suporte têxtil de poliéster e algodão.
Juntamente com a proposta de preços deverão ser apresentados pela
licitante participante os seguintes documentos sob pena de
desclassificação:
1 - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que
deverão conter no mínimo marca, modelo, fabricante e especificação
técnica.
2 - Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horas conforme norma NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e
não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos de
prova que contenham uniões soldadas, com resultados de prova
equivalentes a RiO para enferrujamento (padrão ABNT NBR ISO 46283:2015) e dO/tO para empolamento (padrão ABNT NBR 5841:2015);
Laudo ou Relatório de desempenho do produto de, no mínimo, 1200
horasconforme norma NBR 8095/2015 - Exposição à umidade saturada,
com resultados de prova equivalentes a RiO paraenferrujamento (padrão
ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e dO/tO para empolamento (padrão
ABNT NBR 5841:2015); Laudo ou Relatório de desempenho do
produto de, no mínimo, 600 horas (25 ciclos) conforme norma NBR
8096/1983 - Material metálico revestido e não-revestido - Corrosão
por exposição ao dióxido de enxofre. NBR 10443:2008 - Laudo ou
certificado de conformidade acreditado pelo INMETRO atestando que
os produtos atendem os requisitos de pintura (espessura da película seca
sobre superfície rugosa), com resultado de espessura média de, pelo
menos, 35 pm; NBR 11003:2009 - Laudo ou certificado de
conformidade emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO
atestando que os produtos atendemos requisitos de determinação da
aderência do processo depintura, com resultado inferior a 1% de área
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destacada (GrO).
3 - Quanto aos itens cuja atividade de fabricação ouindustrialização
se enquadra no Anexo II da Instrução Normativa IB AMA n° 31, de
03/12/2009, a saber, todos os itens deste certame, o licitante deve
apresentar o comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA do fabricante, comprovando sua regularidade com a autarquia
através de Certificado de Regularidade de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981.
- Apresentar Laudo ou Relatório NR-17: Norma do Ministério do
Trabalho que determina os parâmetros de adaptação das condições de
trabalho às características psicofisiológicas dostrabalhadores, de modo
a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho
eficiente. O Laudo ou Relatório apresentado deve ser emitido por
Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Ergonomista ou profissional legalmente habilitado associados pela
ABERGO -Associação Brasileira de Ergonomia.
5 - Apresentar o Certificado de Conformidade ABNT NBR
15164:2004: norma que especifica as caraterísticas físico- mecânicas de
materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para
determinação
de
estabilidade,
resistência
e
durabilidade,
independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de
fabricação.
6 - Licença de Operação (LO) do Fabricante do(s) Produto(s): Deverá
ser apresentado documento emitido por órgão estadual e/ou municipal
competente, dentro da validade, atestando que o fabricante possui
autorização para a produção dos mobiliários, objeto do certame. Caso a
empresa classificada não seja afabricante, apresentar documento que
comprove que o fabricante do(s) produto(s) possui tal licença.
7 - Apresentar certificado de garantia, com firma reconhecidaem
cartório ou por assinatura digital, assinada por responsável devidamente
constituído e comprovado, de, no mínimo, 5 (cinco) anos contra
eventuais defeitos de fabricação, excluindoos originados pelo mau uso
ou desgaste natural das peças.
8 - Declaração de assistência técnica “in loco”, com firma reconhecida
em cartório ou por assinatura digital, assinada por
responsável devidamente constituído e comprovado, informando que
prestará a devida assistência em até 48 horas após a solicitação
por escrito do solicitante

3.1

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

O objeto deste Termo de Referência é comum, nos termos da lei n° 10.520 de 17 de

julho de 2002, e do decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005.
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4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

• A empresa arrematante dos materiais e habilitada deverá apresentar

CATALOGO ou MANUAL para aferição de qualidade e compatibilidade com as
especificações solicitadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos. Será exigida a apresentação de AMOSTRAS de itens a serem definidos

posteriormente, para plena avaliação das especificações e do cumprimento das
exigências do instrumento convocatório, podendo a mesma ser substituída por VISITA

TÉCNICA, na região do Grande Rio, a critério da SMASDH e em prazo não superior a

5 (cinco) dias úteis após o certame;
• As amostras deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de

Agosto, Duque de Caxias, aos cuidados da Coordenadora de Armazenamento,
suprimento e Patrimônio Hilda da C.R. da Silva, matrícula: 37.562-4. Deverão ainda,

estar acompanhadas de relação em duas vias, em papel ou em recibos próprios

(timbrados), contendo: número da licitação, razão social da empresa, número do item
cotado e especificação do material, nome do representante e números telefônicos para
contato, marca/fabricante;
• Os licitantes deverão colocar à disposição da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos, todas as condições indispensáveis à realização

do teste. A amostra só será devolvida após a entrega definitiva dos produtos, para

confrontação;
• Após receber as amostras na sua totalidade, a Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar do

primeiro dia útil após a entrega dos referidos materiais, para emitir a análise final. O
resultado será divulgado por meio de Relatório emitido pela referência técnica e

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação, que tomará as providências cabíveis
para prosseguimento do certame;
• A amostra apresentada será analisada por servidor previamente designado,
que avaliará a conformidade do produto ofertado com as especificações do edital e

emitirá um laudo atestando a qualidade ou recusando, justificadamente;
O
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obtenção dos laudos correrão por conta da proponente, conforme artigo 75 da Lei

n°8.666/93;
• A empresa que deixar de apresentar amostras e laudos ou apresentar
amostras

em

desconformidade

com

as

especificações

editalícias

será

DESCLASSIFICADA do certame. Assim, será chamado o segundo melhor colocado na
fase de lances, para o mesmo procedimento;

• O mobiliário deverá ter garantia mínima de 60 (sessenta) meses contra

qualquer defeito latente de fabricação, cujo início será contado a partir do recebimento
definitivo dos produtos, para defeitos de fabricação/instalação, incluindo eventuais

avarias durante o transporte até o local da entrega, mesmo após sua aceitação pelo
CONTRATANTE;

• Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar

qualquer problema inerente a defeitos de fabricação/instalação, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, a contar da data de notificação, sem ônus para o CONTRATANTE;

• Obrigatório: Razão Social, endereço, CNPJ, assinatura do responsável pela
elaboração da proposta, data de validade da proposta;

• Obrigatório: nome, número de identidade, do CPF e telefone de pessoa para

contato;
• Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor

zero, incompatíveis com os preços de mercado;

4.1

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Será exigida ao licitante arrematante, capacidade técnica que comprove que o mesmo

fornece ou forneceu, sem restrição, produtos de natureza semelhante ao objeto a ser

adquirido, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, por meio de
apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado, devendo o atestado ser compatível com

objeto solicitado, documento este deverá estar devidamente assinado, carimbado e em papel

timbrado da empresa ou órgão tomador do serviço.
5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
•

Os bens deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Assistência

Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618- 25 de
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Agosto/Duque de Caxias/RJ, onde serão recebidos pela Coordenadora de

Armazenamento, suprimento e Patrimônio Hilda da C.R. da Silva, matrícula:
37.562-4;

•

Poderá a contratante solicitar a entrega em outro local dentro do limite territorial
do município de Duque de Caxias;

•

Os bens serão entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Secretaria Municipal

de Assistência Social e Direitos Humanos, no período de

vigência do Contrato;
•

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
•

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

•

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;

•

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da presente fornecimento e instalação ocorrerá nas seguintes dotações
orçamentárias:
Elemento de

Unidade Orçamentária

Fonte de Recursos

Programa de Trabalho

Despesa
17.01

08.122.0001.2.301

4.4.90.52.00

100

17.91

08.244.0015.2.452

4.4.90.52.00

105

17.91

08.244.0014.2.344

4.4.90.52.00

105
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7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
•

Os bens deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Assistência

Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618- 25 de

Agosto/Duque de Caxias/RJ, onde serão recebidos pela Coordenadora de

Armazenamento, suprimento e Patrimônio Hilda da C.R. da Silva, matrícula:
37.562-4;

•

A entrega dos bens deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos

contados da data de recebimento da autorização de fornecimento;
•

Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar os bens de

acordo com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados;
•

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta;
•

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

•

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

•

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo;

•

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

•

O mobiliário deverá ter garantia mínima de 60 (sessenta) meses contra qualquer
defeito latente de fabricação, cujo início será contado a partir do recebimento
definitivo dos produtos, para defeitos de fabricação/instalação, incluindo eventuais

avarias durante o transporte até o local da entrega, mesmo após sua aceitação pelo
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CONTRATANTE;

•

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer

problema inerente a defeitos de fabricação/instalação, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de notificação, sem ônus para o CONTRATANTE.
8.

DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE

a.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
i. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para

finsde aceitação e recebimento definitivo;
b.

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
c.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

servidor especialmente designado;
d.

Notificar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

e.

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

i. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.
DA CONTRATADA

f.

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
i. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°

Fl.

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e

prazo de garantia ou validade;
ii. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado

neste Termode Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
g.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, coma

devida comprovação;

h.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

i.

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

j.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada,
às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
k.

Caso o atendimento do chamado e/ou à correção do defeito não seja realizada dentro

do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste Termo de Referência;

1.

Responder por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
m. Não transferir, subcontratar, ou ceder, total ou parcialmente, a qualquer título os

direitos e obrigações decorrentes da adjudicação do objeto do contrato;
n.

Manter, durante a garantia, empresa responsável pela assistência técnica ao produto

ofertado durante o prazo de garantia contra defeitos de fabricação;
o.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

p.

Responsabilizar-se por todas as obrigações e arcar com todos encargos

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante.
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9. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

a.

A gestão do Contrato será de responsabilidade do fiscal do contrato que

representará o Município de Duque de Caxias, RJ;

b.

Ficam responsáveis para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante

neste Termo de Referência, a servidora Hilda da Conceição Ricardo da Silva, matricula

n° 37.562-4, nomeada no cargo de Coordenadora de Patrimônio e a servidora Karina da
Silva Souza, matrícula n° 41.080-2, nomeada no cargo de Assistente Operacional ou em

sua ausência/impedimento, o substituto designado;
c.

Após a celebração do instrumento contratual, competirá ao Ordenador da Pasta a

imediata designação de gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois)

suplentes, para atuarem em eventual ausência ou impedimentos, efetuada por meio de

Portaria, com a publicação no Boletim Oficial do Município, contendo nome completo,

cargo e matrícula dos Servidores que responderão diretamente pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do objeto contratado;
d.

As responsabilidades atribuídas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estão

determinadas nos artigos 37 a 39 do Decreto Municipal 7.349 de 2019 e também em
Instrução Normativa específica, publicada pela Secretaria Municipal de Controle Interno
e disponível na intranet da PMDC;

10. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
a.

E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, por meio de conta

corrente da CONTRATADA, no Banco por ele indicado na Proposta de Preços,
contados da data da ordem de fornecimento do objeto contratado, constantes na Nota

Fiscal/Fatura emitida em 02 (duas) vias, juntamente com o instrumento de autorização
e obrigatoriamente com a comprovação da entrega do objeto, devidamente atestado

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°
Fl.

pelo fiscal do contrato, em conformidade com as informações emitidas na Nota Fiscal
de Fornecimento;

•

Para efetivação do pagamento fica a CONTRATADA obrigada a apresentação dos

documentos constantes no Decreto n° 7.349/19 e suas eventuais alterações.
A liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens,

•

segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos fiscais correspondentes e

demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais, conforme o

ANEXO I do Decreto n° 7.349/19 e suas eventuais alterações.
• Documentos do Anexo I:
1-

Requerimento de pagamento;

2-

DANFE, atestado e datado por 02 (dois) servidores com suas respectivas

matrículas e assinaturas, declarando a regular entrega do objeto faturado, de acordo
com o fornecimento efetuado;

3-

Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicados, (quando couber);

4-

AFO pertinente ao faturamento;

5-

Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, contendo saldo inicial

(quantidade total contratada), itens fornecidos e saldo final do fornecedor;

6-

Planilha de controle de todos os itens constantes na Ata de Registro de Preços,

contendo o saldo inicial (quantidade total contratada), itens anteriormente fornecidos,

itens fornecidos referente ao pagamento e saldo final a fornecer;
7-

Nota de empenho;

8-

AUTORIZO do Ordenador da despesa pertinente;

9-

Relatório do Fiscal do Contrato;

10-

Portaria de designação do Fiscal do Contrato, devidamente publicada no

Boletim Oficial; e
11-

Certidão negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e

CNDT.

12-

A documentação deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Secretaria

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, situada à Av. Brigadeiro Lima e
Silva, 1618 - 25 de Agosto, Duque de Caxias, no terceiro andar.

ohLM/ti
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• Para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMFP, por

meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no
inciso I, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do
contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia

da Nota de Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais
(quando for o caso).

Art. 40. XIV da Lei 8.666/93 - O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de

execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e

hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura

dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do
período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação

dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por

eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
Art. 42. Decreto Municipal 7349/2019;

As fases de liquidação, registro das despesas no sistema apropriado e de

pagamento do compromisso assumido seguirão as seguintes etapas:

I- a liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da

prestação dos serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista
dos documentos fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e

nos regulamentos legais, conforme os Anexos I, II e III do presente Decreto;
II - para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica determinada em

Decreto Municipal próprio.
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III - para o registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a SMFP, por

meio de processo específico devidamente autuado, os documentos mencionados no
inciso devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de cópia do
contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia

da Nota de Empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais
(quando for o caso).

IV - Na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e

proporcional desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do
valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do

Inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 8.666/93.
V - na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a
respectivo e proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento

"pro rata die" do valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme
alínea "d", do Inciso XIV, do art. 40, da Lei Federal 8.666, de 1993.

VI - a SMFP verificará, com base nos incisos I III, a instrução do processo e procederá

com a Secretaria Municipal ordenadora da despesa as correções necessárias para o

devido trâmite processual, sendo certo que, concluídas as verificações de praxe:
a) a SMFP efetuará o cálculo das retenções (ISSQN, INSS, IR e demais retenções)

cabíveis;

b) efetuará o registro da despesa em sistema apropriado;
c) emitirá os documentos "Ordem de Pagamento"
d) emitirá os documentos "Exame para Registro da Despesa"

e) encaminhará o processo para pagamento;
VII - somente após o efetivo pagamento e, tratando-se de aquisição de material
permanente, o processo será encaminhado ao Departamento de Patrimônio da SMA

para o tombamento dos itens, retomando a SMFP para as devidas conferências e
anotações no Ativo Imobilizado da PMDC.

b.

No caso de eventuais atrasos de pagamento, e, desde que a CONTRATANTE não

tenha concorrido de alguma forma para tanto, observando que o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apuradosdesde
a data limite, nrevista nara o naeamento até a data do efetivo pagamento. por meio de —
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uma taxa prefixada ao ano ou conforme índices oficiais de remuneraçãobásica e
juros aplicados à Caderneta de Poupança (nos termos do artigo Io alínea "f da Lei

9.494/94, alterada pelo artigo 5o da Lei n° 11.960/09), mediante a aplicação daseguinte

fórmula:
EM = Nx VPxI

Onde:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;VP

= Valor da parcela pertinente a ser paga;
I = índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) /365, sendo:

TX - Percentual da taxa anual do IPCA - índice de Preço ao Consumidor Ampliado
fornecido pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

c.

A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento

do interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência;
d.

Para habilitar-se ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a

CONTRATANTE a Ia via da Nota Fiscal juntamente com a devida justificativa e
comprovação;

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato oriundo desta adesão a Ata de Registro de Preços terá vigência de 12
(doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no veículo de imprensa

oficial do Município;
13. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO, COM DEMONSTRAÇÃO DA
FORMA DE ENTREGA E O RESPECTIVO LOCAL E INDICAÇÃO DAS
CONDIÇÕES DE GUARDA E ARAZENAMENTO
1

A entrega dos bens deverá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos

contados da data de recebimento da autorização de fornecimento;
»

Os bens deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Assistência

Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618- 25 de

pWlsH/'Z'
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de

Agosto/Duque

Caxias/RJ,

onde

serão

recebidos

pela

Coordenadora

de

Armazenamento, suprimento e Patrimônio Hilda da C.R. da Silva, matrícula: 37.562-4,
onde serão patrimoniados e posteriormente encaminhados aos equipamentos abaixo
relacionados;
EQUIPAMENTOS
1

SMASDH

2

CRAS BEIRA MAR

3

CRAS FIGUEIRA

4

CRAS IMBARIÊ

5

CRAS LAGUNAS E DOURADOS

6

CRAS PARADA MORABI

7

CRASJD. GRAMACHO

S

CRAS XERÉM

9

CRAS PILAR

10

CRAS CENTENÁRIO

11

CRASJD. PRIMAVERA

12

CRAS VILA MARIA HELENA

13

CREAS FIGUEIRA

14

CREAS VILA MARIA HELENA

15

CREAS CENTENÁRIO

16

COMPLEXO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17

CASA DE PASSAGEM C/A

18

CASA DA MULHER CAXIENSE RUTH CARDOSO
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19

CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO

20

CENTRO DE REFERÊNCIA DO HOMEM

21

CENTRO POP

22

CASA SOCIAL REVIVER

23

CASA SOCIAL RENASCER

24

CASA COMUNITÁRIA

25

1 CONSELHO TUTELAR

26

II CONSELHO TUTELAR

27

III CONSELHO TUTELAR

28

IV CONSELHO TUTELAR

29

V CONSELHO TUTELAR

30

VI CONSELHO TUTELAR

31

SINE

32

CEAM IDACILDE

33

CMDCA

34

CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

35

CEAM VERA LUCIA

36

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Poderá a contratante solicitar a entrega em outro local dentro do limite territorial do

município de Duque de Caxias;
Os bens serão entregues de forma parcelada, de acordo com as necessidades da

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, no período de vigência
do Contrato;

Durante a vigência do Contrato, a empresa fica obrigada a entregar os bens deacordo

com o valor proposto, nas quantidades solicitadas e nos prazos estipulados;
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo responsável
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pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação

de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na

proposta;Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser

substituídos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificaçãoda contratada,

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo

no dia do esgotamento do prazo;

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a.

Nos termos do que prescreve a Lei n° 8.666/93, os fornecedores que

descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com a administração
pública municipal e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os objetivos da

licitação serão aplicadas advertências, multas, suspensão temporária, impedimento de

licitar e/ou contratar e declaração de inidoneidade, sem prejuízo de outras providências
de caráter administrativo e judicial visando reparação de eventuais danos;

b.

As condutas e as sanções a que estão passíveis os licitantes e/ou contratados sãoas

seguintes:

a)

ADVERTÊNCIA no caso de descumprimento de normas de licitação ou de cláusulas

contratuais e outras obrigações assumidas;
b)

MULTA MORATÓRIA de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da nota

fiscal,por dia, limitada a 10% (dez por cento) no caso de atraso injustificado nos

materiais/serviços licitados;
c)

MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no

caso de descumprimento do Objeto;
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d)

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a

Administração Pública Municipal por 3 (três) meses no caso de vencido o prazo da
advertência e o licitante ou contratada permanecer inadimplente;

e)

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a

Administração Pública Municipal por 6 (seis) meses no caso de aplicação de duas penas
de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as

medidas corretivas no prazo determinado pela Administração e alteração da quantidade
ou qualidade dos bens entregues;
f)

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a

Administração Pública Municipal por 12 (doze) meses no caso de retardamento
imotivado da execução de obra, de serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de

bens;

g)

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA do fornecedor de licitar e contratar com a

Administração Pública Municipal por 24 (vinte e quatro) meses no caso de: entregar
como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;

paralisação de serviço,de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e
prévia comunicação àAdministração; praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de
licitação no âmbito da Administração Pública Municipal; sofrer condenação definitiva

por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

apresentardocumentação ou declaração falsa; falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo; Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar
com a Administração em virtude de atos ilícitos privados;

h)

IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR: Quem, convocado dentro do

prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas nrpvistas pm pdital p nn rnntroM

o

-4—

-------- -

oMíA I11
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Proc. Adm. n°

Fl.

i)

DECLARAÇÃO

DE

INIDONEIDADE

enquanto

perdurarem

os

motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir

os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de
suspensão e impedimento aplicadas, no caso da CONTRATADA ter sofrido condenação
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer

tributos; tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos privados.

c.

Na hipótese da aplicação de sanção ficará assegurado ao fornecedor o direito à

ampla defesa;

d.

Ocorrendo a aplicação de sanção o fornecedor será notificado para apresentar

defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação;
e.

No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, o prazo para a defesa do fornecedor é de 10 (dez) dias, a

contar do recebimento da notificação;

f.

O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos

e a preclusão do direito pelo fornecedor, implicando na imediata aplicação da sanção

prevista em Lei e no edital;

g.

No exercício de sua defesa o fornecedor poderá juntar documentos e pareceres,

bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo;

h.

A Contratada incumbirá provar os fatos e situações alegadas e, sem prejuízo da

autoridade processante, averiguar as situações indispensáveis à elucidação dos fatos e
imprescindíveis à formação do seu convencimento;

i.

A aplicação de três advertências, seguidas de justificativas não aceitas, é causa de

rescisão contratual, ficando a cargo da Administração decidir sobre a oportunidadee
conveniência de rescindir;

j.

Na hipótese da aplicação de multa, em havendo garantia prestada, o valor será

descontado desta;
k.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
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desta, responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada
pelo índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a partir do termo inicial,
até a data do efetivo recolhimento, ao qual será descontada dos pagamentos devidos

pela Administração ou cobrada judicialmente;
1.

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, apartir

do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material/serviços, se dia de

expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte;

m.

A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

restritivas de direitos constantes deste Decreto;

n.

Ocorrendo atraso injustificado na entrega do material/serviço licitado, a ordem

de fornecimento ou contrato poderá ser cancelada ou rescindida, exceto se houver

justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada

multa de acordo com a modalidade;
o.

Quando da aplicação de sanções em razão de apresentação documentação ou

declaração falsa, falha ou fraude na execução do contrato, inidoneidade de

comportamento e cometimento de fraude fiscal será feita comunicação ao Ministério
Público para adoção de providências cabíveis no âmbito daquela instituição;

p.

Independentemente das sanções administrativas cabíveis, a licitante ou

Contratada ficará, ainda, sujeita à responsabilização pelo pagamento das perdas edanos
causados à Administração Municipal ou a terceiros.

15. HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Constituem motivo para rescisão do contrato:
•

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

•

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

•

A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a

impossibilidade do fornecimento, nos prazos estipulados;

•

O atraso injustificado do fornecimento;

•

A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
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•

A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,

a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas no edital e no contrato;

•

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
•

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § lo do art.

67 da Lei 8.666/93;
•

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

•

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

•

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execução do contrato;
•

Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas

e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

•

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

•

O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo

das sanções penais cabíveis;
•

O descumprimento do disposto no art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis;

16. CONDIÇÕES GERAIS
•

E vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no todo

ou em parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
•

A Contratada obriga se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as

cláusulas e condições do presente Termo de Referência no prazo estabelecido, a partir
da assinatura do contrato e elege como foro o Município de Duque de Caxias com
expressa renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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