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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° 11/2016  

PROCESSO SDECTI nº 229/2016  

OFERTA DE COMPRA N° 100102000012016OC00082  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br  

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 21/10/2016  

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/12/2016 as 09h00 horas  

  

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio 

do Senhor Marcio França, Secretário de Estado, usando a competência delegada pelos 

artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. 

artigo 8°, do Decreto estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, torna público que se 

acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por 

intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de 

Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de 

recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE – Processo SDECTI nº 229/2016, objetivando a 

CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E 

EVENTUAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL, que será regida pela Lei federal nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, pelo Decreto n° 49.722, de 24 de junho de 2005, pelo regulamento 

anexo à Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto estadual n° 47.297, de 06 de 

novembro de 2002, da Resolução CEGP10, de 19 de novembro de 2002, e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie.   

  

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em 

participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado 

de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP.  

  

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no dia e hora mencionados 

no preâmbulo deste Edital e será conduzida pelo pregoeiro com o auxílio da equipe de 

apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela 

autoridade competente.  

  

I - DO OBJETO  

1. A presente licitação tem por objeto a constituição de Sistema de Registro de Preços 

para aquisição eventual e futura de mobiliários, relacionados no Memorial Descritivo 

que integra este edital no ANEXO I, observadas as especificações ali estabelecidas, 

visando aquisições futuras pelos Órgãos Participantes relacionados no Anexo I.a. 

 

II - DA PARTICIPAÇÃO  

1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a 

Administração Estadual que estiverem registrados no CAUFESP, em atividade 

econômica compatível com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de 

procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma 

estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.  
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1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que 

atuarão em nome da licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de 

acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e 

autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio 

do Sistema BEC/SP.  

1.2. As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a 

serem cumpridos, para o registro no CAUFESP, para o credenciamento de 

representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.  

2. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao 

acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, 

declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo 

de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os 

regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos à Dispensa de Licitação, Convite e Pregão 

Eletrônico.   

3. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão 

eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela 

utilização da senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa 

não credenciada como sua representante.   

4. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em 

cada pregão eletrônico.   

5. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e 

obrigações inerentes ao certame.  

6. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 6, bem como 

para a fruição do benefício da habilitação com irregularidade fiscal previsto na alínea “f”, 

do subitem 9, ambos do item V deste edital, a condição de microempresa ou de empresa 

de pequeno porte, ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 

34, da Lei federal nº 11.488, de 15/06/2007, deverá constar do registro da licitante junto 

ao CAUFESP.  

  

III - DAS PROPOSTAS  

1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br na opção “PREGAO – ENTREGAR 

PROPOSTA”, desde a divulgação da íntegra do edital no referido endereço eletrônico, 

até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública, devendo 

a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os 

requisitos de habilitação constantes do edital.  

2. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:   

a) indicação da procedência, marca e modelo do produto cotado, por item, 

observadas as especificações do Memorial Descritivo, constante do Anexo I deste Edital;   

b) deverá apresentar juntamente com a proposta os “Folders”, encartes, Folhetos 

Técnicos ou catálogos dos equipamentos/materiais ofertados, onde constem as 

especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente 

avaliação dos itens.  
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c) preços unitário e total, por lote cotado, em moeda corrente nacional, em 

algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além 

do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de 

qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação.  

3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.   

4. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  

5. A proposta eletrônica de preço deverá estar acompanhada de “Modelo de Proposta”, 

elaborada nos moldes do Anexo II, ao edital e, em relação ao lote cotado, deverá ser 

preenchida em todos os seus itens com os preços ofertados pela licitante,   

5.1. Só serão aceitos arquivos contendo o anexo indicado no subitem 5, deste 

item III, elaborado no formato indicado no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta.  

5.2. Havendo divergência entre os valores consignados no arquivo indicado no 

subitem 5, deste item III, e os valores lançados no formulário eletrônico de 

encaminhamento da proposta, prevalecerão estes últimos.  

6. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  

IV - DA HABILITAÇÃO  

1. O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no subitem 9, do item V, 

deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem 

respeito a:  

  

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual de 

Responsabilidade Limitada;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso 

das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigo 27 e 28 da Lei Federal 

nº 12.690, de 19/07/2012;  

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas;   

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-

se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

f) Em se tratando de cooperativas, registro da sociedade cooperativa perante a entidade 

estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras. 
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1.2 - REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da  

Fazenda (CNPJ);   

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

certame;   

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede ou 

domicílio da licitante;   

d) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);   

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

tributos federais e dívida ativa da União.  

1.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA 

Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas 

(CNDT).  

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicilio do empresário 

individual;.   

a.1) Se a licitante for cooperativa, a certidão mencionada na alínea “a”, deste subitem 1.3, 

deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

a.2) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano 

de recuperação extrajudicial, conforme o caso.  

 

1.5. DECLARAÇÕES  

1.5.1. Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel 

timbrado, atestando que:   

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme 

modelo anexo ao Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998;   

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive 

em razão das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999;  

c) que atende as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho 

(Parágrafo único, artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo);  

1.5.2.  Declaração se comprometendo a apresentar na assinatura contrato os Laudos e 

Certificados de Conformidade que deverão ser expedido por entidades acreditadas pelo 

INMETRO ou ABNT por família ou grupo, atestando integralmente a conformidade do 

produto ofertado com os parâmetros estabelecidos nas solicitações conforme Memorial 

Descritivo – Anexo I deste Edital.  
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 1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em 

contrato da mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de bens 

fornecidos, com indicações das quantidade e prazo contratual, datas de início e término e 

local da execução; 

b) Entende-se  por mesma natureza e porte, atestado(s) de objetos similares ao da 

presente licitação que demonstrem que a empresa executou quantitativos 

correspondentes a 60% (sessenta por cento) do objeto da licitação; 

c) Atestado (s) emitido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, em 

nome do licitante, que comprovem quantitativos razoáveis, assim considerados 50% 

(cinqüenta por cento) a 60% (sessenta por cento) da execução pretendida; 

d) A comprovação a que se refere a letra “c” deste item poderá ser efetuada pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos contratos quanto dispuser o licitante; 

e) O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente 

bem como o nome, o cargo do signatário. 

 

2 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.   

  

V - DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO  

1. No dia e horário previstos neste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo 

sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.  

2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.1. Serão desclassificadas as propostas:   

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital;  

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes;  

c) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua 

identificação.  

 c.1) a inclusão de qualquer símbolo, marca ou outros elementos indicativos nas 
propostas ofertadas, planilha de proposta de preços ou em seus 
respectivos anexos que permitam ou possibilitem a identificação do 
licitante que a apresentou, implicará na desclassificação da proposta de 
preços, impedindo a continuidade da participação no procedimento 
licitatório. Visando evitar outra possibilidade de identificação do proponente 
nos arquivos enviados, seguir as instruções abaixo: 

clicar no meu arquivo; 
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clicar em propriedades; 

na aba Resumo, apagar as informações constantes nos campos Título, Autor e 
Empresa, as quais podem identificar o licitante e/ou a empresa.  

2.1.1. A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro, observado o 

disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

2.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 

demais licitantes.  

2.3. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo 

sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.  

3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das 

propostas classificadas e das desclassificadas.  

4. Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes 

detentoras de propostas classificadas.  

4.1. A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema 

eletrônico.  

4.1.1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores 

distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela 

própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução 

mínima entre eles de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicável, inclusive, 

em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, 

quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.  

4.1.1.1. A aplicação do valor de redução mínima entre os 

lances incidirá sobre o preço total do lote cotado.  

4.2. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos.  

4.2.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente 

pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance 

admissível ofertado nos últimos 3 (três) minutos do período de que trata o 

subitem 4.2 ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.  

4.2.1.1. Não havendo novos lances ofertados nas condições 

estabelecidas no subitem 4.2.1, a duração da prorrogação 

encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 

contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar 

prorrogação.  

4.3. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema 

eletrônico:  

a) dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores;  

b) do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.  

4.4. A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração 

indicados no subitem 4.2.  

5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, 

contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.  
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5.1. Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada 

licitante.  

6. Com base na classificação a que alude o subitem 5 deste item, será assegurada 

às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham 

as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, 

preferência à contratação, observadas as seguintes regras:  

6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos 

valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da 

proposta melhor classificada, será convocada pelo pregoeiro, para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.  

6.1.1. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no 

caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 6.1.   

6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 

melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de 

preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas, 

empresas de pequeno porte, e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 15/06/2007, cujos 

valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 6.1.  

6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que 

trata o subitem 5, seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

cooperativa que preencha as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei 

federal n° 11.488, de 15/06/2007, não será assegurado o direito de 

preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

7. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 

base nas disposições dos subitens 6.1 e 6.2, ou, na falta desta, com base na 

classificação de que trata o subitem 5, mediante troca de mensagens abertas no sistema, 

com vistas à redução do preço.  

8. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito.  

8.1. O Pregoeiro solicitará, na mesma sessão, da licitante vencedora da 

etapa de lances, os novos preços unitários e total para a contratação, a partir 

do valor final obtido; 

8.2. Se a licitante vencedora da etapa de lances deixar de apresentar 

esses novos preços, os preços finais válidos para aferição da aceitabilidade 

serão apurados pelo Pregoeiro, com a aplicação do percentual que retrate a 

redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total 

final obtido nesta etapa, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários 

ofertados inicialmente. 

8.3. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado 

vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 

pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada nos autos por 

ocasião do julgamento.   
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8.4. Considerada aceitável a oferta de menor preço o Pregoeiro, antes da 

apreciação dos documentos de habilitação, suspenderá a sessão para que o 

licitante vencedor da etapa de lances apresente, no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos, amostras dos produtos, conforme orientações trazidas neste edital; 

8.5. Para efeito de contagem do prazo mencionado no item anterior será 

considerada a data de postagem das amostras; 

8.6. As amostras deverão ser encaminhadas, acompanhadas do Protocolo de 

Entrega de Amostra, para Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – São 

Paulo/SP. 

8.7. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o licitante poderá 

substituir ou efetuar ajustes e modificações no produto apresentado; 

8.8. A área técnica avaliara as amostras com vistas a verificar a conformidade dos 

bens com as descrições constantes do Memorial Descritivo, conforme 

critérios estabelecidos no Anexo X deste Edital; 

8.9. A decisão de rejeição ou aprovação da amostra será formalizada por meio de 

despacho fundamentado. 

8.10. Serão exigida a apresentação das seguintes amostras; 

8.11 Se a amostra forem aceitas, do quantitativo total a ser entregue pelo 

licitante vencedor serão subtraídos os produtos apresentados como amostra; 

8.12 Será desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada 

ou não entrega-la no prazo estabelecido, ficando prejudicada a avaliação dos 

requisitos de habilitação; 

9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao 

julgamento da habilitação, observando as seguintes diretrizes:   

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do  

CAUFESP e extraídos dos documentos indicados no item IV deste edital;   

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item IV deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir 

ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros 

meios eletrônicos hábeis de informações;  

Lote  Item  Descrição Quantidade 

Lote 1 

1.1 Biombo divisor de mesas 01 

1.6 Estação de trabalho tipo 
plataforma dupla (4 
lugares)  

01 

Lote 2 2.1 Estante alta de face dupla 01 

Lote 3 

3.1 Poltrona giratória de 

espaldar alto 

01 

3.5 Cadeira giratória de 

espaldar alto em tela 

01 
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b.1) Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, 

devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

  

c) A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao 

cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, 

mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos 

anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do 

pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio de correio eletrônico no 

endereço: licitacao@sdect.sp.gov.br .  

c.1) Sem prejuízo do disposto nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, deste subitem 

9, serão apresentados, obrigatoriamente, por fax ou por correio eletrônico, as 

declarações a que se refere o subitem 1.5.1, do item IV, deste edital e os 

documentos do subitem 1.6 do mesmo item IV, relativos à qualificação técnica.   

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea 

“b”, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea 

“c”, ambas deste subitem 9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

inabilitada, mediante decisão motivada;  

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, dos documentos enviados 

na forma constante da alínea “c”, deverão ser apresentados no Centro de 

Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, à Avenida Escola Politécnica nº 82  

Jaguaré, São Paulo/SP, em até 02 (dois) dias após o encerramento da sessão 

pública, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das 

penalidades cabíveis;  

f) Para habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, ou cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei federal n° 11.488, de 

15/06/2007, não será exigida comprovação de regularidade fiscal, mas será 

obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 1.2, alíneas “a” a 

“e” do item IV deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à 

referida comprovação;  

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a 

licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;   

h) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos 

documentos recebidos por fac-símile ou outro meio eletrônico.  

10. A licitante habilitada nas condições da alínea “f”, do subitem 9 deste item V, 

deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

11. A comprovação de que trata o subitem 10 deste item V deverá ser efetuada 

mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas 

com efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento 

em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

critério do Órgão Gerenciador.  
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12. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do subitem 9, a sessão 

pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no subitem 11, 

para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal de que tratam os 

subitens 10 e 11 deste item V.  

13. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal de que tratam os subitens 10 e 11 deste item 

V, ou sobre a prorrogação de prazo para a mesma comprovação, observado o disposto 

no mesmo subitem 11.   

14. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, nos moldes dos subitens 10 a 

13, deste item V, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 

5 do mesmo item V, examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições 

de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

15. Encerrada a habilitação da licitante vencedora, a sessão pública será suspensa, 

pelo tempo necessário, a ser fixado pelo Pregoeiro, para que aquela licitante apresente 

os novos preços unitários, a partir do valor final obtido no certame. 

16. Esses novos preços serão apresentados pela licitante vencedora, no curso da 

própria sessão pública, por meio de fac-simile ou correio eletrônico, em nova planilha, 

conforme modelo de constitui a Anexo II a este edital; 

17. Se a licitante vencedora deixar de cumprir a obrigação estabelecida neste 

subitem, os preços unitários finais válidos para registro serão apurados pelo Pregoeiro, 

considerando os preços fornecidos nos moldes do subitem 8.1 do item V ou com a 

aplicação de percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na 

proposta e o valor final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços 

unitários ofertados na referida proposta. 

18. Conhecida a vencedora, o Pregoeiro consultará as demais classificadas se 

aceitam fornecer aos preços unitários daquela, mantidas as quantidades ofertadas. 

19. Em seguida, observada a ordem de classificação, proceder-se-á ao julgamento da 

habilitação das licitantes que aceitaram fornecer aos preços da vencedora do certame, 

observadas as disposições dos subitens 9 a 13, deste item V. 

20. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, diligenciar para esclarecer dúvidas em 

relação à documentação apresentada pela licitante. 

 

VI - DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO  

1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal nos moldes dos 

subitens 10 a 13 do item V, o Pregoeiro informará às licitantes, por meio de mensagem 

lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 

eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no 

sistema.  

 

 



   

  
 

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  

Departamento de Administração e Finanças  

  

Página 11 de 90   

2. Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem “1” deste item, o 

Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão 

apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 

encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contra 

razões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo 

para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, no 

endereço da unidade promotora da licitação, ou seja, Rua Bela Cintra, nº 847, 8º 

andar, Consolação, São Paulo/SP.  

2.1. Os memoriais de recurso e as contra razões serão oferecidas por meio 

eletrônico, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção 

RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, 

se houver, será efetuada mediante protocolo, no Núcleo de Protocolo e 

Expedição, à Avenida Escola Politécnica nº 82, Jaguaré, São Paulo/SP, 

observados os prazos estabelecidos no subitem 2, deste item.  

3. A falta de interposição na forma prevista no subitem “1” deste item importará a 

decadência do direito de recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório.  

4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o 

procedimento licitatório e determinará a convocação dos beneficiários para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços.  

5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.   

6. A assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá no endereço do Órgão 

Gerenciador, ou seja, Departamento de Administração de Finanças da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, situada na Avenida 

Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, até o 5º (quinto) dia útil, após a 

publicação da Homologação do Diário Oficial do Estado. 

7. A Ata de Registro de Preços será formalizada com observância das disposições do 

artigo 12, do Decreto Estadual nº 47.945, de 16/07/2003 e será subscrita pela 

autoridade competente que assinou o Edital; 

8. Terão preços registrados tanto a licitante vencedora, quanto as demais que aceitam 

fornecer aos preços unitários daquela, desde que devidamente habilitadas, respeitadas 

as quantidades licitadas e a ordem de classificação do certame. 

9. A licitante que, convocada para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela 

será excluída; 

10. Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata 

publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que tratam o 

subitem 9, deste item. 

 

VII - DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO  

1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a 

sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.  
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2. A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, 

implicará:  

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que 

foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa aos licitantes de nova data e horário para a sua continuidade;  

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas 

licitantes, até o término do período estabelecido no edital.  

3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão 

válida da sessão pública ou do certame.   

  

VIII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

1. O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a 

partir da data da publicação da respectiva Ata; 

2. O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições 

estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto Estadual nº 47.945, de 16/07/2003; 

 

IX – DAS CONTRATAÇÕES 

1. Os fornecedores do objeto incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a 

celebrar os contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato 

convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata; 

2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada à utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro a preferência de contratação em igualdade de condições; 

3. Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante, por intermédio do 

gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a 

indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e 

dos preços registrados; 

4. Com as informações do Órgão Gerenciador, o gestor convocará o fornecedor para a 

celebração do contrato; 

5. Para instruir a formalização da contratação, o Órgão Participante contratante 

verificará, por meio eletrônico hábil de informações, as certidões de regularidade 

fiscal e trabalhistas, certificando nos autos da contratação a regularidade e anexando 

os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada; 

5.1 Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida no subitem 5, deste 

item IX, o fornecedor será notificado para no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir 

da data da notificação, apresentar as mesmas certidões, sob pena de a 

contratação não se concretizar; 

6. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do 

cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da 

apresentação das mesmas; 
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7. Constitui condição para a celebração dos contratos a inexistência de registros em 

nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, no Sistema Eletrônico de Aplicação e 

Registro de Sanções Administrativas do Estado de São Paulo 9 e-sanções) e no 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), que deverão ser 

consultados por ocasião de cada celebração; 

7.1 O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior, no que tange aos 

registros no CADIN ESTADUAL, poderá se das pela comprovação, pelo 

fornecedor, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei 

Estadual nº 12.799/2008; 

7.2 Constitui, também condição para a celebração da contratação, caso se trate de 

sociedade cooperativa, indicação, pela sociedade cooperativa, de gestor 

encarregado de representa-la com exclusividade perante o contratante; 

8. O fornecedor do bem deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data 

da convocação, assinar o termo de contrato ou retirar instrumento equivalente. 

 

X – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇOES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

1. Os bens deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de 

assinatura do contrato; 

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no 

Memorial Descritivo, correndo por conta da contratada toas as despesas de 

embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento. 

 

XI - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

1. O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias 

úteis, contados da data da entrega dos bens, no locais e endereços indicados pelos 

Órgãos Participantes.  

2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, 

o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela 

Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

recebimento.  

3. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;   

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.  
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4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis 

após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da 

quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 

   

XII - DA FORMA DE PAGAMENTO  

1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias (art. 2º do Decreto nº 32.117, de 

10/08/1990, com redação dada pelo Decreto nº 43.914, de 26/03/1999, contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura no Centro de Suprimentos e Apoio a Gestão de 

Contratos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

sito à Avenida Escola Politécnica, nº 82, Jaguaré, Capital/SP, ou onde esta Secretaria 

estiver localizada, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou 

Recibo, na forma prevista no subitem 4 do item X.  

2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua 

apresentação válida.  

3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

Contratada no Banco do Brasil S/A.  

4. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção 

monetária nos termos do artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros 

moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore" em 

relação ao atraso verificado.  

5. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em 

nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser 

consultado por ocasião da realização do pagamento.  

5.1 O cumprimento da condição que se refere o subitem anterior poderá se dar pela 

comprovação, pela Contratada, de que os registros estão suspensos, nos termos do 

artigo 8º da Lei Estadual 12.799/08. 

  

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do 

Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que 

praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, c.c. o artigo 15 da Resolução CEGP10 de 19 de novembro de 2002. 

2. Os procedimentos para aplicação da penalidade de que trata o subitem 1, deste 

item XII, serão conduzidos no âmbito do Órgão Gerenciador e as penalidades serão 

aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão, garantido o exercício de prévia e 

ampla defesa e deverão ser registradas no CAUFESP e no endereço eletrônico 

www.esacoes.sp.gov.br.   

3. Sem prejuízo da aplicação da penalidade de que trata o subitem 1, deste item XII, 

poderão ser aplicadas as multas previstas na Resolução SDECTI – 12, de 28 de março 

de 2014, bem como, uma vez celebrada a contratação, as multas previstas em 

Resolução do Órgão Contratante, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e 

deverá ser registrada no CAUFESP e no endereço eletrônico www.sancoes.sp.gov.br.  

http://www.esacoes.sp.gov.br/
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4. Os procedimentos para aplicação das multas de que trata o subitem 2, deste item 

XII, serão conduzidos no âmbito  do Órgão Gerenciador ou Participante, conforme o 

caso, e as penalidades serão aplicadas por autoridade competente do mesmo órgão; 

5. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas 

qe eventualmente forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas 

neste edital e no instrumento de formalização da contratação; 

6. As multa dão autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL  

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

  

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadas, observado o disposto no artigo 14, inciso XII, do regulamento anexo 

à Resolução CC-27/2007, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pela equipe de apoio.  

3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a 
etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de 
habilitação.  

4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos 

www.imesp.com.br, opção “enegociospublicos” e www.bec.sp.gov.br ou 

www.bec.fazenda.sp.gov.br, opção “pregao eletronico”.  

5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá, por meio do sistema eletrônico, solicitar esclarecimentos, 

informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.  

5.1. A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, 

será formulada em campo próprio do sistema, encontrado na opção EDITAL.  

5.2. As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os 

esclarecimentos e informações prestados pelo pregoeiro, no prazo de até 1 (um) 

dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.  

5.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para realização da sessão pública.   

6. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, e as 

questões relativas ao sistema, pelo Departamento de Controle de Contratações 

Eletrônicas – DCC.  

7. Integram o presente Edital:   

Anexo I:   Memorial Descritivo;  

Anexo II:   Planilha de Proposta de Preços;  

Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços; 
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Anexo IV   Minuta do Contrato;  

Anexo V:   Resolução SDECTI - 12, de 28 de março de 2014;  

Anexo VI:   Termo de Ciência e de Notificação do TCESP;  

Anexo VII:   Declaração de que se encontra em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho (Decreto Estadual nº 42.911, de 06/03/98);  

Anexo VIII:   Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar 

ou contratar com a Administração, inclusive em razão da Lei estadual nº 

10.218, de 12 de fevereiro de 1999);  

Anexo IX:   Declaração que atende as normas relativas à saúde, higiene e segurança 

do trabalho (Parágrafo Único, Artigo 117 da Constituição do Estado de São 

Paulo); e 

Anexo X: Crit .  

Anexo X: Critério de Avaliação das Amostras 

  

8. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.  

  

  

São Paulo, aos 21 de novembro de 2016.  

  

  

  

  

  

  

Marcio França 

Secretário 
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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

  

  

1 - OBJETO  

A presente licitação tem por objeto a aquisição e instalação de mobiliários, para o edifício 

situado à Avenida Engenheiro Billings, nº 526 – Jaguaré – São Paulo/SP, conforme 

prazos, quantidades, normas técnicas, condições e especificações técnicas estabelecidas 

neste Memorial Descritivo.  

 

LOTE 01 - MOBILIARIO CORPORATIVO 

IT DESCRIÇÃO TECNICA 

1.1 

BIOMBO DIVISOR DE MESAS  
Dimensões: 800 mm(L) x 70 mm(P) x 1600 mm(H). 
Estrutura interna, de alta resistência com travessas horizontais, montantes 
verticais em perfil de alumínio extrudado providos de canal e cremalheiras 
para colocação de suportes para tampos e acessórios, com orifícios para 
passagem de fiação, no sentido vertical e horizontal e entre painéis. 
Totalmente montadas por meio de encaixes e parafusos, auto brocantes, 
flangeados, com acabamento zincado natural, sem a utilização de soldas. 
Na parte superior acima do nível do plano de trabalho, calha basculante em 
perfil de alumínio extrudado em formato reto, posicionado a 765 mm de 
altura em relação ao piso, com acesso interno ao chassi de forma fácil pelo 
usuário, que é confeccionado em chapa de aço com 0,9 mm de espessura 
que contém 4 orifícios retangulares para a colocação de tomadas elétricas 
padronizadas ABNT e 4 orifícios para dados tipo RJ45. 
Na parte inferior da estrutura, rodapé com tampas basculantes em perfil de 
alumínio extrudado, com ampla passagem interna de fiação e com formato 
retangular de 100 mm de altura, fixa em suporte em formato de I 
confeccionado em nylon injetado que permite o giro de abertura de 95°, 
sendo cego. É provido de sapatas reguladoras de nível com diâmetro de 50 
mm e rosca 5/16 pol., e fixado a estrutura com parafusos e porcas, cuja 
função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Fechamentos cegos de saque frontal, em chapa de MDP com 15 mm de 
espessura, com três paginações, sendo a 1ª placa localizada logo acima do 
rodapé, com H 528 mm; a 2ª placa, uma régua medindo H 100 mm, fixada 
na altura de 650 mm do piso, para permitir que sejam retiradas as placas 
que ficam abaixo e acima do nível da superfície de trabalho, não sendo 
necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando rápido e livre acesso 
ao interior da estrutura no momento da instalação ou manutenção do 
cabeamento; e a 3ª placa, com altura variável, vai até o final da divisória. 
São confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semifosco e antireflexo. Com revestimento na face externa em 
tecido Crepe 100% poliéster, com Classificação 5 em (resistência a abrasão, 
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resistência a formação de pilling, a flamabilidade, a solicidez da cor a 
fricção, resistência a tração e alongamento) e com solidez a luz, com 
dispositivo de acoplamento por clicks em Nylon na parte interna 
possibilitando fácil retirada e colocação por saque frontal. O acabamento 
que acompanha todo o contorno da placa é o próprio revestimento do 
tecido. 
Acabamentos laterais e superiores da divisória em perfil de alumínio 
extrudado, e com formato predominantemente reto, com elementos de 
união em termoplástico injetado, clicados diretamente na estrutura interna, 
proporcionando acabamento impecável. 
Todos os elementos metálicos em alumínio extrudado têm acabamento 
anodizado ou é submetida a um pré-tratamento superficial de decapagem e 
pintura eletrostática com tinta híbrida epóxi-poliéster em pó, polimerizada 
em estufa a 200º C. 
Os painéis permitem a colocação de suportes tipo mãos francesas, para 
acoplamento de superfícies de trabalho ou outros acessórios. 
Permitem o crescimento vertical, com colocação de estruturas modulares 
superiores, unidas aos painéis inferiores, com as mesmas configurações de 
acabamento e fechamento, por meio de elemento metálico, sem alterações 
das configurações de layout existentes. 
A união entre painéis e painel/conector é feita por meio de parafusos com 
rosca máquina cabeça panela em aço carbono niquelado M6, porcas e 
engates confeccionados em nylon injetado com guias. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13964:2003 ou versão mais recente 
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas 
conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não 
revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
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de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.2 

MESA DE TRABALHO FORMATO PENINSULA, LADO DIREITO/ESQUERDO 
Dimensões Gerais: 1800 x 850 x 1950 x 600 x 740 mm (LxPxLxPxH). 
Tampo com formato angular ergonômico inteiriço com um lado reto e 
outro lado peninsular com curvatura externa de 150 mm para 
atendimento. Com a distância diagonal entre o canto onde se forma o 
vértice central externo até a borda da área de trabalho interna medindo 
aproximadamente 1090 mm. O modelo de corte interno é um chanfro reto 
com os cantos arredondados com raio de 150 mm, tangenciando as laterais 
do tampo, cuja profundidade do lado reto é de exatos 600 mm, e o outro 
lado é peninsular com a parte central com 850 mm. Confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), com 25 mm 
de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm 
de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito 
por meio de dois passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro 
interno mínimo de 80 mm, com tampa removível, e abertura para 
passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 
confeccionadas em Zamak cravadas na face inferior do tampo. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP), com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 
em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. 
Eletrocalhas confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com 
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas à estrutura por meio de parafusos 
máquina M6x12. A calha é dotada de porta-tomadas confeccionado com 
chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com 
orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 
2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores 
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para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura 
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de 
solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. 
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura 
mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a Coluna por meio de 
solda Mig. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 
mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas 
em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo 
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna 
passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para 
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, cuja função será contornar 
eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente; 
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA. 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente; 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário; 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido; 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983; 

 Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas 
conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não 
revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
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cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.3 

MESA DE TRABALHO FORMATO “L”                 
Dimensões gerais: 1500 x 600 x 1500 x 600 x 740 mm (LxPxLxPxH). 
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 
ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de três passa-
cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm, 
com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação 
tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, 
fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em Zamak cravadas 
na face inferior do tampo. 
Painéis frontais estruturais e de privacidade, confeccionados com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP), com 18 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 
em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 
parafusos ocultos tipo minifix. 
Eletrocalhas confeccionadas com chapas metálicas dobradas, com 
espessura mínima de 0,63 mm, fixadas à estrutura por meio de parafusos 
máquina M6x12. A calha é dotada de porta-tomadas confeccionado com 
chapas metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com 
orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 
2 para plugs tipo RJ-45. 
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores 
para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura 
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
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interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de 
solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. 
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura 
mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas 
em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo 
desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, 
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna 
passagem para cabeamento, com tampa removível, e com 05 furos para 
acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes 
metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a 
base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 
em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 
 Certificado ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas 
conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não 
revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
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(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.4 

MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE 
Dimensões gerais: 1400 x 600 x 740 mm (LxPxH). 
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 
ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 
Zamak cravadas na face inferior do tampo. 
Painel frontal estrutural e de privacidade na mesma cor do tampo, 
confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade 
(MDP), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do 
painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá 
ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. 
Eletrocalha confeccionada com chapas metálicas dobradas, com espessura 
mínima de 0,63 mm, fixadas á estrutura por meio de parafusos máquina 
M6x12. A calha é dotada de porta-tomadas confeccionado com chapas 
metálicas dobradas, com espessura mínima de 0,63 mm com orifícios para 
instalação de 2 tomadas de força convencionais (redondas) e 2 para plugs 
tipo RJ-45. 
Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, 
estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores 
para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com 
espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo 
processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura 
mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma 
interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de 
solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 
possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. 
Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura 
mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a Coluna por meio de 
solda MIG. 
Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
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eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 
200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, 
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 horas 
conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido e não 
revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 
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1.5 

BALCÃO DE ATENDIMENTO RETANGULAR 

DIMENSÕES: 1400 mm 600 mm 740 – 1100 mm (LXPXA) 

Tampo de trabalho confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm . A fixação tampo/estrutura 

deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 

buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do 

tampo. 

Painel frontal inferior em mdp: estrutural e de privacidade, confeccionados 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), com 18 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado 

de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-

reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 

em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com 

adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de 

parafusos ocultos tipo minifix. 

Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas 

conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO 

TAMPO. 

PATA fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e 

repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão 

com a coluna. COLUNA dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 

0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda 

MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3 mm, 

sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na 

posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita 

(entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG; e uma 

na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha 

estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 

acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida 

de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. SUPORTE DO 

TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 

estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. 

Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 

polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 

com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 
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do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983. 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante); 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.6 

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PLATAFORMA DUPLA (4 LUGARES) COM 
CALHA TIPO LEITO DE ACESSO A FIAÇÃO.  
Dimensões Gerais (2800LX1400PX740H)mm 
Composição: 
Tampos laterais (04 peças) medindo: Profundidade de 537 mm, 

confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade 

(MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas 

as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 

ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 

máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 

ZAMAK, e cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e 

desmontagem do móvel sem danificá-lo. 

Calha horizontal (02 peças), leito com largura de 330 mm para passagem de 

cabos sob o tampo por toda extensão da mesa, confeccionada em chapas 

de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm, divisores soldado pelo 

processo de solda MIG para que seja feita a divisão do cabeamento de 
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acordo com a necessidade, a fixação calha/estrutura é feita por meio de 

encaixe possibilitando uma fácil remoção para eventuais manutenções. A 

calha ainda é dotada de 2 suportes de tomada confeccionado em chapa de 

aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm embutido com 04 orifícios 

retangulares ambos orifícios para colocação de tomadas elétricas (padrão 

ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 

e aberturas para passagem de cabeamento. Sendo que em uma das 

extremidades da calha deverá possuir régua de tomada com previsão para 

3 tomadas.  
Estrutura de sustentação central (01 peça) formada por 02 colunas em 

tubos de aço de secção retangular, 70 x 30 x 1,5 mm, fixado pelo processo 

de solda MIG/MAG em sua extremidade. Com Calha vertical para subida de 

cabeamento, formada por contra placas confeccionadas com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP), com 15 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da placa é 

encabeçado em fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt.  A fixação destas placas é feita por meio de 

click de PVC, que permite fácil remoção em caso de eventuais manutenções 

no cabeamento. Acabamento em sapatas niveladoras em nylon com Ø 50 

mm, com rosca central 3/8’’ cuja função será contornar eventuais desníveis 

de piso. 

Estrutura de sustentação lateral (02 peças) com tubos triangulares na 

medida de 70 x 70 x 90 mm #14 (1,9 mm) cortados em meia esquadria 

(45º), dobrados e soldados, formando um cavalete em formato de “U” 

único e inseparável, com a face de 90 mm voltada para fora, conferindo ao 

conjunto estrutural força e resistência ao balanço causado por pressões 

frontais e laterais que o posto de trabalho venha sofrer. 

Acabamento em sapatas niveladoras em nylon com Ø 50 mm, com rosca 

central 3/8’’ cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Travessas metálicas (2 peças) constituídas de tubo de secção retangular (2) 

70 x 30 x 1,9 mm, tubo de secção quadrada (2) 30 x 30 x 1,5 mm e tubo de 

secção retangular (2) 30 x 20 x 1,5 mm que são fixas de por meio de 

encaixe e fixo tanto no tampo quanto na estrutura por meio de parafuso 

M6 x 40 cabeça chata, que tem a função de dar estruturação para o 

conjunto, sendo possível fazer com que a estrutura seja autoportante 

facilitando a montagem e desmontagem dos conjuntos. 

Trilho Central (2 peças) feito em liga de alumínio 6063 T5 com acabamento 

anodizado natural, fixado nas travessas centrais através de parafuso cabeça 

chata M4 possibilitando que através dos sulcos seja feita a fixação de 

divisores frontais da plataforma com dispositivos em nylon sem que seja 

necessário a utilização de parafusos através de pressão. 
Tampa basculante (4 peças) feita em liga de alumínio 6063 T5 com 

acabamento anodizado natural, fixado no trilho central através de um 

suporte em alumínio usinado para que tenha a função de bascular com 02 

pistões a gás para amortecimento do fechamento de cada tampa e 
facilitando ao usuário a utilização das tampas e calhas para que se organize 
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da melhor forma possível toda a parte elétrica.   

Todas as partes metálicas são submetidas a um pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta 

performance, polimerizada em estufa a 200º C. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.7 

DIVISOR PARA PLATAFORMAS EM MDP 
Dimensões Gerais: (1400L X 360H X 18E)mm 
Painéis confeccionados com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP) com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces 

por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do painel é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação será feita entre 
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os perfis centrais da plataforma. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário.  

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.8 

MESA DE REUNIAO TAMPO RETO COM CAIXA DE TOMADA  
Dimensões: L 1600 x P 900 x H 740 mm. 
Tampo inteiriço, com formato retangular, confeccionado com chapas de 
partículas de madeira de média densidade (MDP), com 25 mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado 
com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm 
de acordo com as Normas ABNT. O tampo possui recortes retangulares 
para acoplamento de duas caixas elétricas. A fixação tampo/estrutura 
deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de 
buchas metálicas confeccionadas em Zamak cravadas na face inferior do 
tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-
lo. Caixa elétrica confeccionada em duas partes (Tampa e Porta Tomadas),  
sendo a tampa confeccionada em alumínio modelo, basculante, com 
abertura de 105º fixada ao tampo por meio 2 chapinhas de aço mola e 
parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm, e o Porta tomadas confeccionado 
em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95 mm, embutido, com 
03 orifícios redondos, e 03 orifícios retangulares, ambos para colocação de 
tomadas elétricas (novo padrão ABNT),  03 orifícios quadrados para 
colocação de receptores para plug RJ45 e aberturas para passagem de 
cabeamento, fixado ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxantes 48 
x 13 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
ocultos tipo minifix, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas 
em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e 
paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de 
privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de 
média densidade (MDP), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as 
faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 
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contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação 
painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo 
minifix. 
Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) 
dobradas em formato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a 
passagem de fiação individual (elétrica e telefonia). 
Estruturas laterais metálicas: Constituída por chapas metálicas 
conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do 
tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm, 
estampada e repuxada, com furos superiores para conexão com a coluna. 
Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,95 mm, 
dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG e por 
chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas 
chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna na posição 
horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 
pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e parafusos tipo 
M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é 
proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e 
funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura 
mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda 
MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-
tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - 
fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, 
polimerizada em estufa a 200º C por no mínimo 10 minutos. Acabamento 
com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 66 mm, cuja função será 
contornar eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido 

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
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processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 
 

1.9 

MESA DE REUNIAO, COM TAMPO REDONDO  
Dimensões gerais: Ø 1250 x 740 mm (DxH). 
Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 
ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 
máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em 
ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e 
desmontagem do móvel sem danificá-lo. 
Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, 
com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em 
chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras 
de PVC, com espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação 
composta por tubo redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto 
submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 
decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 
texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em 
PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 
desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13966:2008 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
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e não revestido 
 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 

material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.1

0 

SUPORTE PARA CPU VERTICAL 
Dimensões: 250 x 500 x 280 mm (LxPxH). 
Suporte confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 
densidade (MDP), com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. Os bordos aparentes do conjunto 
são encabeçados com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 
coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 
ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os 
bordos não aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de 
poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 
melt. As laterais são dotadas de rodízios duplos de 30 mm em polipropileno 
PVC injetados, com pino em aço introduzido em buchas de poliestireno 
fixado por pressão nas laterais. A montagem das peças deve ser feita por 
meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
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(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.1

1 

ARMARIO ALTO 
Dimensões gerais: 800 x 500 x 1600 mm (LxPxA) 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP), com 25mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 

ABNT. 

Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 

por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com 

calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes 

por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com 

abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados 

em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 

conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por 

lingüeta com 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis 

(dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é 

automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 

x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com 

apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo 

"alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel 

fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 

96 mm. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira fixa, e 03 

prateleiras móveis) confeccionados com chapas de partículas de madeira 

de média densidade (MDP) com 18 mm de espessura, revestido em ambas 

as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Os bordos aparentes do 

conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os 

bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 

com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 
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laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em 

toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 

prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados 

com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da 

prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 

internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 

04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno 

(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13961:2010 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido  

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 
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1.1

2 

ARMARIO MEDIO 
Dimensões gerais: 800 x 500 x 1000 mm (LxPxA) 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP) com 25mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 

ABNT. 

Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três 

por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com 

calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes 

por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com 

abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados 

em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 

conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por 

lingüeta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 

escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A 

porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 

chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par 

de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com 

acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à 

razão de 96mm. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 02 prateleiras móveis) 

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 

(MDP) com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco e anti-reflexo. Os bordos aparentes do conjunto são 

encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os 

bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 

com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 

laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em 

toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 

prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados 

com rosca com pino vertical para impedir deslizamento Horizontal da 

prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 
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internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 

04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno 

(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13961:2010 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido  

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.1

3 

ARMARIO BAIXO  
Dimensões gerais: 800 x 500 x 740 mm (LxPxA) 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP) com 25mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
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texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 

ABNT. 

Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três 

por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com 

calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes 

por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com 

abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados 

em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no 

conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por 

lingüeta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 

escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A 

porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 

chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par 

de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com 

acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos, à 

razão de 96mm. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) 

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade 

(MDP) com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco e anti-reflexo. Os bordos aparentes do conjunto são 

encabeçados com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os 

bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 

com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As 

laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em 

toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 

prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados 

com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da 

prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 

internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo 

dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi 

em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A base é apoiada por 
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04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno 

(por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será 

contornar eventuais desníveis de piso. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13961:2010 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido  

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.1

4 

SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM AÇO 
Dimensões gerais: 760 x 440 x 80 mm (LxPxA) 
Confeccionado em chapas metálicas dobradas com espessura mínima de 
0,63 mm é apoiado lateralmente entre um par de corrediças telescópicas 
de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças 
telescópicas medindo aprox. P 400 x H 45 mm em aço relaminado com 
acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e 
prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação 
lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de 
cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que 
permitem a retirada do dispositivo. Capacidade de peso: 35 kg por 
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dispositivo, e lugar para armazenar duas carreiras de pastas suspensas. 
Todo o conjunto (exceto as corrediças) passa por um pré-tratamento por 
fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 
eletrostática em tinta epóxi em pó poliéster, polimerizada em estufa a 220º 
C. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido  

 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

1.1

5 

GAVETEIRO P/ESCRITORIO VOLANTE COM 4 GAVETAS E CHAVE INDIVIDUAL 
Dimensões gerais: 400 x 470 x 692 mm (LxPxA) 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP) com 25mm de espessura, revestido em ambas as 

faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas 

ABNT. 

Gavetas (04 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa 

metálica dobrada com espessura de 0,45 mm com pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 

200º C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 

02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas 

medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em 

Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso 
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em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 

04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Auto travante fim de 

curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. 

Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. 

Frentes das gavetas confeccionadas com chapas de partículas de madeira 

de média densidade (MDP) com 18 mm de espessura, revestido em ambas 

as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o 

contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de 

espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas 

arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", 

injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. 

A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das 

gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, 

com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com 

acabamento niquelado e capa plástica. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 1 tampo inferior) confeccionado com chapas 

de partículas de madeira de média densidade (MDP) com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e anti-

reflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 

poliestireno com 2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com 

arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as 

Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são 

encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por 

meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Acompanham 4 rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em 

polipropileno. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 05 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13961:2010 ou versão mais recente  
 Laudo de profissional (engenheiro de segurança do trabalho, médico 

do trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que 
o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-
17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que deverão vir 
acompanhados dos documentos e ART do profissional assinante 
junto com o comprovante de pagamento de quitação do título CREA; 

 Certificado ABNT NBR 14020:2002 e ABNT NBR 14024:2004 ou 
versão mais recente 

 Certificado ambiental de cadeia de custodia do FSC ou CERFLOR, 
em nome do fabricante do mobiliário. 

 Laudo de corrosão por exposição à nevoa salina no mínimo 800 
horas de acordo com a NBR 8094/1983- material metálico revestido 
e não revestido  
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 Laudo de corrosão por exposição a atmosfera úmida saturada de 
material metálico revestido e não revestido, em corpos de prova que 
contenham uniões soldadas (mínimo 800 horas) de acordo com a 
NBR 8095/1983 

 Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no mínimo, 600 
horas conforme norma NBR 8096/1983 – Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre, em 
corpos de prova que contenham uniões soldadas; 

 Apresentar Declaração de Garantia, com firma reconhecida em 
cartório, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este 
processo licitatório, assinada por responsável devidamente 
acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos 
de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante). 

 Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração 
de autorização de comercialização dos produtos emitida pelo 
fabricante do mobiliário, específica para este processo licitatório, 
assinada por responsável devidamente acreditado, com firma 
reconhecida em cartório, garantindo também por no mínimo 05 
(cinco) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação; 

 Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para 
comprovação com a especificação técnica e documentação 
apresentada. 

LOTE 02 - MOVEIS DE AÇO 

2.1 

ESTANTE ALTA FACE DUPLA 
Dimensões: Altura: 2000 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 580 mm. 
Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo 
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da 
chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima 
de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por 
uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com 
altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da 
estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 
04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites 
externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal 
confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm 
e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá 
através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 
mm e largura de 580 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 
(1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de 
aproximadamente 90 mm, deverá possuir 38 (trinta e oito) opções de 
regulagem, a borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe 
exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 
(oito) prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 
250mm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com 
dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo 
sistema horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu 
comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve 
possuir inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em 
relação à prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e 
soldas aparentes. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 



   

  
 

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  

Departamento de Administração e Finanças  

  

Página 42 de 90   

Garantia de no mínimo 5 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a 
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da 
superfície onde está aplicada.  

 LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras 
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.  

 LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / 
Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em 
que está aplicada.  

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 700 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 700 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar. 
Teste realizado em câmara de atmosfera úmida e saturada com 
exposição há mais de 720 horas.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90 
micras, garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 

2.2 

ESTANTE BAIXA FACE SIMPLES COM PRATELEIRAS 
MEDIDAS: Altura: 1200 mm, Largura: 1000 mm, Profundidade: 300 mm. 
Estante simples face, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo 
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da 
chapa e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima 
de tinta de 70 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por 
uma única peça, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90 mm), com 
altura de 155mm e angulação aproximada de 9°, sua fixação às laterais da 
estante se dá através de parafusos sextavados galvanizados, possui ainda 
04 (quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites 
externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal 
confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm 
e angulação aproximada de 18°, sua fixação às laterais da estante se dá 
através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 1200 
mm e largura de 300 mm, confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 
(1,20mm), a face interna, que permite encaixe das bandejas em passos de 
aproximadamente 90 mm, deverá possuir 10 (dez) opções de regulagem, a 
borda interna da lateral deverá ser angular, formando encaixe exato entre 
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a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 02 (duas) 
prateleiras com dimensões mínimas de 930 mm de comprimento e 250mm 
de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90 mm), com dobras 
nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema 
horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento 
devem apresentar dobras duplas, sendo que a primeira deve possuir 
inclinação de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relação à 
prateleira; não poderá apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas 
aparentes. Possui tampo para fechamento superior em MDF de espessura 
25 mm, com superfície em melamínico e fitas de borda de espessura 1 mm 
em suas laterais. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 5 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a 
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da 
superfície onde está aplicada.  

 LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras 
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.  

 LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / 
Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em 
que está aplicada.  

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 700 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 700 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90 
micras, garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 

2.3 

GUARDA VOLUMES DUPLO COM 8 PORTAS COM MAÇANETA IMBUTIDA 
MEDIDAS: Altura:1850 mm, Largura: 600 mm,Profundidade: 450 mm 
Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de 
baixo teor de carbono, contendo:  
02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em aço espessura 0.60 
mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço 
com espessura de 0.60 mm. 
02(dois) reforços internos (esquadro) confeccionado em aço 1,20 mm 
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fixado as laterais. 
01 (uma) divisóriafrontal central com espessura de 0,90 mm, base 
confeccionada em chapa de aço galvanizado com espessura de 1,25 mm e 
quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis.  
O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a 
porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas, 02 (dois) batentes de 
borracha e uma fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 
graus com 02 (duas) chaves cada.  
Área de entrada de cada porta 39,5x 24 cm e área interna 41x30x42,5 cm. 
As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 
5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos.  
Montagem através de rebites.  
Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, 
com camada mínima de tinta de 70 micras. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 5 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a 
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da 
superfície onde está aplicada.  

 LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras 
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.  

 LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / 
Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em 
que está aplicada.  

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 700 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 700 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90 
micras, garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

2.4 

ESTANTE DE AÇO MÉDIA 
MEDIDAS: 800mm x 1600mm x 415mm. 
Descritivo Técnico 
Estante média confeccionada em chapa de aço 24 (0,60 mm), sem 
parafusos, rebites ou soldas aparentes nas faces externas frontal, lateral e 
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superior do armário. Possui tratamento químico da chapa, fosfatizante e 
antiferruginoso. Pintura eletrostática pó com camada mínima de 70 micras. 
Montagem por meio de rebites. Composto por 01 (uma) base dobrada 
confeccionada em chapa de aço 24 (0,60 mm) unida por meio de rebites a 
quatro reforços confeccionados em chapa 16 (1,50 mm). Cada reforço 
contem rebite com rosca M8 para fixação da sapata reguladora de nível. 02 
(duas) laterais confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) com dobras 
duplas em toda extensão das extremidades verticais e reforço interno 
soldado na extremidade frontal, 01 (um) fundo confeccionado em chapa de 
aço 24 (0,60 mm), 01 (um) chapéu confeccionado em chapa de aço 24 (0,60 
mm), fechado em uma única peça, com dobras duplas nos quatro lados. 02 
(dois) reforços de esquadro, um na parte frontal superior e outro na parte 
frontal inferior, dobrados em formato U confeccionados em chapa de aço 
16 (1,50 mm). Contém 03 (três) prateleiras planas confeccionada em chapa 
de aço 24 (0,60 mm) com dobra dupla na extremidade frontal; 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 5 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a 
riscos provocados por lápis, não destacando ou soltando da 
superfície onde está aplicada.  

 LAUDO ASTM D 2794/2010 / Atestando que a tinta suporta mais de 
0,20kg.m sem causar trincas. A pintura não apresenta fissuras 
quando um peso de até 0,20Kg.m é deixado cair sobre a peça.  

 LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / 
Em casos avarias acidentais a tinta não destaca da superfície em 
que está aplicada.  

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 700 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 700 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de 90 micras / Os produtos possuem camada de tinta mínima de 90 
micras, garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 

LOTE 03 - ASSENTOS 
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3.1 

POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO 

COM APOIO DE CABEÇA 

APOIA BRAÇOS 

BASE INJETADA COM NYLON 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X50mm. (PxLxE ) 

ENCOSTO: 470X730X40mm. (LxHxE) 

Assento 

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. 

Profundidade de 460 mm e largura de 450 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 

texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. 

Encosto 

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. 

Largura de 470 mm e altura de 730 mm. 

Encosto totalmente revestido sem utilização de capa plástica, sem perfil de 

PVC e com detalhes em costura. 

Suporte do Encosto 

Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 

estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de 

reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, 

revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 

regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com 

acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos.  

O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida 

(nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e 

precisos. 

Mecanismo 

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de 

fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada 

com 3mm de espessura. Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 

mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. 
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Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com 

apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do 

usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que 

permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do 

usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do 

usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do 

assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto 

e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona 

mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de 

reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na 

proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 

6. 

A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de 

parada. 

Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de 

curso que impedem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio 

do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a 

função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 

10mm e o outro com diâmetro de 8mm. 

Possui sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do 

movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob 

o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário 

e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 

desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de 

forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na 

parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve 

ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, 

para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento 

da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e 

casos eventuais de manutenção. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 

mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 

60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento).  

Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de 

alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 
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0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o 

perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a 

durabilidade. 

Pistões 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 rotação da coluna é sobre rolamento de esferas 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 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.  

Apoia Cabeça 

Apoia cabeça sem regulagens com espuma injetada em poliuretano flexível 

com acabamento de revestimento no padrão do assento e encosto. 

Possui 315 mm de largura e 150 mm de altura e 70mm de espessura 

(dimensões aproximadas). 

Apoia Braço 

Parte superior do apóia-braço fabricado com alma de aço estrutural 

revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta 

resistência ao rasgo. 

Suporte do apóia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e 

estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em 

pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em 

tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 

nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência 

mecânica e excelente acabamento). 

Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm.  

Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. 

O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia 

poliacetal. 

Com regulagem de distância interna dos apoia braços com curso de 110 

mm através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico 

dependendo à melhor adaptação ao usuário. 

Base 

Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de 

injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com características 

de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos 

calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para 

engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação. 

Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone 

morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de 
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manutenção. 

Rodízios  

Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 

engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador 

de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 

mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020.  

O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. 

Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 

realização dos mais rígidos testes segundo norma ABNT NBR 13962.  

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13962:2006 ou versão mais recente 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
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determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 

 

3.2 

POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO 

APOIA BRAÇOS 

BASE INJETADA COM NYLON 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X50mm. (PxLxE ) 

ENCOSTO: 470X620X40mm. (LxHxE) 

Assento  

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. 

Profundidade de 460 mm e largura de 450 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 

texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. 

Encosto 

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 
45 a 55 kg/m3 em forma anatômica.  
Largura de 470 mm, altura de 620 mm e espessura média frontal de 40 mm. 
Encosto totalmente revestido sem utilização de capa plástica, sem perfil de 

PVC e com detalhes em costura. 

Suporte do Encosto 

Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 

estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de 

reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, 

revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 

regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com 

acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos.  

O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida 
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(nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e 

precisos. 

Mecanismo 

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de 

fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada 

com 3mm de espessura. Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 

mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. 

Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com 

apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do 

usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que 

permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do 

usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do 

usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do 

assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto 

e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona 

mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de 

reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na 

proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 

6. 

A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de 

parada. 

Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de 

curso que impedem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio 

do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a 

função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 

10mm e o outro com diâmetro de 8mm. 

Possui sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do 

movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob 

o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário 

e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 

desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de 

forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na 

parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve 

ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, 

para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento 

da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e 

casos eventuais de manutenção. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 

mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. 

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 
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automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 

60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de 

engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada 

individualmente com precisão de 0,03 mm.  

Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito 

funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. 

Pistões 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 rotação da coluna é sobre rolamento de esferas 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 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.  

Apoia Braço 

Parte superior do apóia-braço fabricado com alma de aço estrutural 

revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta 

resistência ao rasgo. 

Suporte do apóia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e 

estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em 

pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em 

tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 

nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência 

mecânica e excelente acabamento). 

Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm.  

Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. 

O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia 

poliacetal. 

Com regulagem de distância interna dos apoia braços com curso de 110 

mm através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico 

dependendo à melhor adaptação ao usuário. 

Base 

Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de 

injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-

ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de 

excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos 

calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para 

engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação. 
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Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone 

morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de 

manutenção. 

Rodízios Tipo H 

Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 

engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador 

de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 

mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020.  

O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. 

Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 

realização dos mais rígidos testes segundo norma ABNT NBR 13962.  

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13962:2006 ou versão mais recente 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
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poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 

3.3 

POLTRONA FIXA 04 PÉS COM APOIA BRAÇOS ESTRUTURAIS 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X70mm. (P X L X E ) 

ENCOSTO: 470X620X70mm. (LXHXE) 

Assento  

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 70 mm.  

Profundidade de 460 mm e largura de 450 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 

texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. 

Encosto 

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica.  

Largura de 470 mm e altura de 620 mm. 

Encosto totalmente revestido sem utilização de capa plástica, sem perfil de 

PVC e com detalhes em costura. 

Suporte do Encosto 

Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 

estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de 

reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, 

revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento). 

Estrutura 

Estrutura fixa 4 pés tubular de aço curvado de 25,4 mm de diâmetro e 2,25 

mm de espessura totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de 

superfície pintado. 
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Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). 

Apóia-braços 

incorporados à própria estrutura com acessórios de polipropileno na parte 

superior como apoio e acabamento. 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13962:2006 ou versão mais recente 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
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do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 

3.4 

CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO 

MEDIDAS:  ASSENTO: 470X460X40mm. (P X L X E ) 

ENCOSTO: 435X490X40mm. (LXHXE) 

Assento  

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 

mm. Profundidade de 470 mm e largura de 460 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 

texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC.  

Encosto 

Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 

mecânica, conformado anatomicamente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio 

lombar e espessura média de 40 mm.  

Largura de 435 mm e altura de 490 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Suporte para encosto e capa de acabamento 

Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço 

estampada com 6,00 mm de espessura, dotada de nervura estrutural de 

reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, 

revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 

mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento). 

Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso 

de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem 

necessidade de botões ou manípulos.  

O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida 

(nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e 

precisos. 

Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. 
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Mecanismo 

Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema 

MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa 

de aço de 2 mm conformados por processo de estampagem progressiva. 

Corpo e encosto com acabamento em pintura eletrostática realizado por 

processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a 

estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso 

(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 

garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento).  

Sistema com regulagem do encosto com bloqueio em qualquer posição ou 

livre flutuação do conjunto. Travamento do conjunto através de sistema 

tipo “freio fricção” de 8 (oito) lâminas de comando por alavanca de ponta 

excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma 

simples e com mínimo esforço através de simples toque. 

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. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento 

Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 135 mm de 

curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. 

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento).  

Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de 

alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 

0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o 

perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a 

durabilidade. 

Pistões 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 rotação da coluna é sobre rolamento de esferas 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 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.  

Apoia Braço 

Parte superior do apóia-braço fabricado com alma de aço estrutural 

revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta 

resistência ao rasgo. 
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Suporte do apóia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e 

estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em 

pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em 

tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 

nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência 

mecânica e excelente acabamento). 

Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm.  

Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. 

O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia 

poliacetal. 

Com regulagem de distância interna dos apoia braços com curso de 110 

mm através de manípulo ergonômico provendo um ajuste milimétrico 

dependendo à melhor adaptação ao usuário. 

Base 

Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, fabricada por processo de 

injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-

ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de 

excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos 

calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para 

engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação. 

Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone 

morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de 

manutenção. 

Rodízios 

Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 

engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador 

de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 

mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020.  

O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. 

Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 

realização dos mais rígidos testes segundo norma ABNT NBR 13962.  

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 13962:2006 ou versão mais recente 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 



   

  
 

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  

Departamento de Administração e Finanças  

  

Página 59 de 90   

litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 

 

3.5 

CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO EM TELA 

MEDIDAS:  ASSENTO: 470X465X40mm. (P X L X E ) 

ENCOSTO: 480X570(LXH) 

Assento  

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm.  

Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. 

Assento possui regulagem de profundidade acionada por botão localizado 

ao lado direto do assento. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 
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texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. 

Encosto 

Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de 

alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento 

tipo tela, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente 

conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de 

aumento de temperatura corporal. Encosto fixo com apoio lombar 

regulável na altura. 

Largura 480 mm e altura 570 mm.  

Mecanismo 

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão, placa de 

fixação do mecanismo ao assento fabricada em chapa de aço estampada 

com 3mm de espessura. Chapa de fixação do encosto estampada com 3,5 

mm espessura e 3 furos com diâmetro de 9mm para fixação do encosto. 

Possui sincronismo em sua regulagem, mantendo a região lombar com 

apoio permanente permitindo a circulação sanguínea nas pernas do 

usuário. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que 

permitem que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade do 

usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do 

usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda do 

assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto 

e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona 

mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de 

reclinação, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na 

proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas fabricadas em poliamida 

6. 

A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de 

parada. 

Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam de 

curso que impedem a chapa de fixação do encosto e o corpo de alumínio 

do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinos zincados com a 

função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 

10mm e o outro com diâmetro de 8mm. 

Possui sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do 

movimento de reclinação realizada através de um manípulo localizado sob 

o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário 

e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao 

desbloquear o mesmo. No manípulo deve vir gravado em alto relevo (de 

forma indelével) o sentido de regulagem para mais ou menos tensão. Na 

parte inferior do mecanismo, região da chapa de fixação do encosto, deve 

ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, 

para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 



   

  
 

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  

Departamento de Administração e Finanças  

  

Página 61 de 90   

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento 

da coluna central dá-se através de cone morse, facilitando a montagem e 

casos eventuais de manutenção. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento 

Coluna giratória com regulagem de altura por acionamento a gás com 100 

mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo com película de aproximadamente 

60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia 

utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e 

excelente acabamento).  

Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de 

alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 

0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona guia adequada para o 

perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a 

durabilidade. 

Pistões 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 rotação da coluna é sobre rolamento de esferas 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 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. 

Apoia Braço 

Parte superior do apóia-braço fabricado com alma de aço estrutural 

revestido em poliuretano pré-polímero integral skin texturizado. Possui alta 

resistência ao rasgo. 

Suporte do apóia-braço regulável injetado em termoplástico texturizado e 

estrutura de aço estampada com 6,00 mm de espessura. Acabamento em 

pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em 

tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes 

químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de 

nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência 

mecânica e excelente acabamento).  

Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema 

interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliacetal. 

Com comprimento de 235 mm e largura de 80 mm. 

Base 

Base para cadeira com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina 

de engenharia, poliamida (nylon 6), com características de excepcional 
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tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e 

produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do 

rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. 

Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone 

morse, o que confere facilidade para montagem em casos eventuais de 

manutenção. 

Rodízios 

Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de 

engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador 

de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 

mm e eixo horizontal também em aço trefilado 1010/1020.  

O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. 

Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 

realização dos mais rígidos testes segundo norma ABNT NBR 13962.  

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
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rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 

 

 

3.6 

CADEIRA FIXA MONOBLOCO 4 PÉS COM ESPALDAR MÉDIO, TOTALMENTE 

INJETADA (RESINA TERMOPLÁSTICA) 

DIMENSÕES: 

Largura total do encosto: 410 mm. 
Largura total do assento: 430 mm. 
Altura total do assento: 460 mm. 
Altura total do encosto: 830 mm. 
Profundidade total da cadeira: 520 mm. 
Largura total da cadeira: 445 mm 

DESCRIÇÃO TÉCNICA: 

Cadeira monobloco (totalmente injetada) fabricado em poliamida com 30% 
de fibra de vidro. 
Possui em seu design aberturas em diversos formatos permitindo a 
perspiração. 
Possui 4 pés dotados de sapatas injetadas, sendo a espessura média de cada 
pé de no mínimo 5 mm. 
Cadeira empilhável. 
Na parte superior dos pés frontais (abaixo do assento) existe um sistema de 
engate em forma de pino (com diâmetro médio de 6,5 mm) que tem por 
objetivo garantir um correto empilhamento das cadeiras. 
Concha 100% reciclável e com grande resistência de solidez à luz (possui 

aditivo U.V. em sua matéria-prima). 

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 Certificado ABNT NBR 14776:2001 ou versão mais recente 
 

3.7 

LONGARINA DE ESPALDAR BAIXO 

ENCOSTO E ASSENTO FIXOS 

COM ESTRUTURA METÁLICA  
Assento  

Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta 

resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 
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baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 

45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 

mm. Profundidade de 460 mm e largura de 460 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno 

texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. 

Encosto 

Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência 

mecânica, conformado anatomicamente. 

Espuma injetada em poliuretano flexível isenta 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 de 

45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio 

lombar e espessura média de 40 mm.  

Largura de 440 mm e altura de 400 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Suporte do Encosto 

Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 

mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta 

resistência mecânica. Fixado no interno do encosto e no assento 

diretamente na placa metálica.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). 

Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. 

Estrutura 

Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura 

de 2 mm com acabamento de superfície pintado. 

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 

processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). 

Possui comprimento total aproximado de 1850 mm. 

Lateral da estrutura 

Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda 

sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e suporte com 90 x 

30 x 2 mm.  

Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente 

automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película 

de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a 

agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e 
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processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). 

Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente 

injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de 

parafusos M10 que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, 

garantindo robustez e facilidade de manutenção. 

Ponteira  

Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno na cor 

preta. 

Placa do Assento  

Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível 

fabricada em chapa de aço estampada de 3 mm de grande resistência 

mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo 

totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura 

com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso 

(desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 

garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). 

O sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos 

M10 possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo 

robustez e facilidade de manutenção.  

Será admitido tolerância de 5% para medidas. 

Garantia de no mínimo 07 anos 

PARA ESTE ÍTEM DEVE SER APRESENTADO: 

 LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura não 
destaca tinta em caso de sofrer pequenas avarias ou cortes 
acidentais.  

 LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliação NBR ISO 4628-3: Ri0; 
NBR 5841: d0/t0 e ASTM D714: nº10 – isento de bolhas), atestando 
no mínimo 500 horas. Os produtos possuem resistência à névoa 
salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiões 
litorâneas sem a apresentarem pontos de oxidação ou ferrugem.  

 LAUDO NBR 8095/2015, atestando no mínimo 900 horas / Os 
produtos possuem resistência à umidade, resistindo assim por 
maior tempo em ambientes com alto índice de umidade do ar.  

 LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima 
de pintura / Os produtos possuem camada de tinta mínima 
garantindo assim maior durabilidade.  

 LAUDO emitido por médico ou engenheiro do trabalho, atestando 
que os produtos possuem características compatíveis com a NR-17 

 Certificado de que a madeira utilizada é certificada (Através de 
certificados FSC/CERFLOR), que são oriundos de fontes renováveis. 
Em cumprimento à recomendação n.º 11, de 22/05/2007, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 Relatório de ensaio emitido por laboratório independente 
reconhecido nacionalmente conforme NBR 8537 (espuma flexível 
de poliuretano - determinação da densidade); NBR 9178  (espuma 
flexível de poliuretano – determinação das características de 
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queima da espuma); NBR 8515 (espuma flexível de poliuretano – 
determinação da tensão e alongamento na ruptura da espuma); 
NBR 14961  (espuma flexível de poliuretano – determinação do 
teor de cinzas da espuma, com velocidade de queima=0); NBR 8516 
(espuma flexível de poliuretano – determinação da resistência ao 
rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexível de poliuretano 
- determinação da resiliência); NBR 8797  (espuma flexível de 
poliuretano - determinação da deformação permanente à 
compressão ); NBR 8910 (espuma flexível de poliuretano - 
determinação da resistência a compressão ).  

 Parecer técnico emitido por laboratório, demonstrando a qualidade 
do tecido quanto: Resistência ao rasgo do tecido, de acordo com a 
norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma 
ASTM D 1230. Resistência à óleo, Resistência à Abrasão, de acordo 
com a norma ASTM D 4966 Solidez da cor à fricção, de acordo com 
a norma AATCC 8. 
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2 - DEFINIÇÕES  

2.1 - LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO  

LOTE I – II – III - SDECTI 

O objeto descrito neste Memorial Descritivo deverá ser entregue e instalado no edifício situado à 

Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, nas Unidades dos Parques 

Tecnológicos de Presidente Prudente, Santos, São Bernardo do Campo, e Campinas, 

Superintendência de Trabalho Artesanal nas Comunidades e outras Unidades desta Secretaria 

localizadas dentro do perímetro urbano desta Capital ou outro local previamente indicado por essa 

unidade. 

 

LOTE I-II-III - SMA 

Secretaria do Meio Ambiente – Sede; 

Coordenadoria de Biodiversidade de Recursos Naturais – CBRN; 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA; 

Av. Prof. Frederico Herman Jr. 345 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP; 

Coordenadoria de Parques Urbanos – CPU 

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1055 – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP; 

Parques Urbanos Administrados pela Coordenadoria acima, ou seja, CPU. 

Parque Villa-Lobos 

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025, Alto de Pinheiros – São Paulo/SP; 

Parque Belém 

Av. Celso Garcia, 2235 – Belém – São Paulo/SP; 

Parque Agua Branca 

Av. Francisco Matarazzo, nº 455 – Água Branca – São Paulo/SP; 

Parque Pomar Urbano 

Av. Guido Calói, nº 551 – Jd. São Luis – São Paulo/SP; 

Parque Gabriel Chucre 

Av. Francisco Pignatari, nº 505 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP; 

Parque da Juventude 

Av. Zaki Narchi, nº 1309 

Parque Chácara Baronesa 

Av. José Fernando Medina Braga, nº 8 – Santo André/SP 

Parque Ecológico do Guarapiranga 

Estrada da Riviera, nº 3286 – Guarapiranga – São Paulo/SP 

Parque da Várzea do Embú-Guaçu 

Rodovia José Simões Louro Junior, nº 111 – Embu Guaçu – São Paulo/SP 

Parque Alberto Lofgren 

Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo/SP; 

Instituto Florestal – IF 

Rua do Horto, 931 – Horto Florestal – São Paulo/SP; 

Instituto de Botânica – IB 

Av. Miguel Stefano, nº 3.900 – Água Funda – São Paulo/SP; 

Instituto Geológico – IG 

Rua Joaquim Tavora, nº 822 – Vila Mariana – São Paulo/SP; 

Comando de Policiamento Ambiental – CPAMB 

Rua da Colônia da Glória, nº 660 – Vila Mariana – São Paulo/SP; 

Fundação Zoológico 

Avenida Miguel Estefano, 4241 – Água Funda – São Paulo/SP. 
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Uma vez entregue e aceitos os serviços, a CONTRATADA providenciará a retirada de seus 

pertences, desativando as instalações criadas temporariamente e, se o caso, devolvendo as 

chaves que lhe tenham sido confiadas, para completa conclusão das tarefas.  

A CONTRATADA, na execução dos serviços e após sua conclusão, sob sua total 

responsabilidade, deverá remover todos os resíduos, rejeitos, embalagens e materiais 

semelhantes, resultantes das suas atividades no local de execução destes serviços, alocando-os e 

destinando-os conforme legislação vigente; e inclusive limpar a poeira depositada nos pavimentos.   

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do Objeto e executar os serviços de instalação, de 2ª a 

6ª feira, no horário comercial, ou caso necessário após o expediente e nos finais de semana se 

devidamente autorizado pela Administração, e sem nenhum ônus para o CONTRATANTE. 

  

3 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA assumirá por força da contratação:  

3.1 Responsabilidade técnica, que abrange o atendimento às normas técnicas e aos regulamentos 

aplicáveis ao caso, a conformidade entre a execução e a qualificação de materiais e processos 

empregados nos serviços, a seleção de fornecedores idôneos, a representação face à fiscalização 

de qualquer tipo e o cumprimento de normas de segurança.  

3.2 Responsabilidade por danos pessoais causados por seus representantes, prepostos, 

fornecedores ou convidados.  

3.3  Responsabilidade por danos causados ao imóvel e suas partes integrantes.  

3.4 Responsabilidade por danos causados aos imóveis lindeiros e as pessoas e bens em trânsito 

pelo local.  

 

4 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO  

4.1 - A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste Memorial Descritivo com garantia e 

assistência técnica de acordo com a solicitação constante em cada ítem do Memorial Descritivo – 

Anexo I deste Edital, de acordo com sua proposta, a contar do recebimento definitivo deste objeto, 

uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, 

mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

4.2 - Esta garantia abrange a substituição de materiais, peças e demais equipamentos que 

compõem os itens 1.1 a 1.43 deste Memorial Descritivo, considerando a instalação e os ajustes 

necessários.  

4.3 - A CONTRATADA deverá sempre que solicitada, pelo CONTRATANTE, no prazo indicado no 

subitem 4.1, efetuar visitas corretivas para ajustes necessários, com atendimento aos chamados 

em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da solicitação, devendo disponibilizar todos os 

meios necessários para a execução dos serviços relacionados nesta garantia, tais como: 

ferramentas, pessoal habilitado, etc.  

4.4 – Todas as despesas havidas no período da garantia correrão por conta da CONTRATADA, 

não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer ônus.  
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ANEXO II - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

  

ITEM  

Descrição conforme especificações constantes 
no Memorial Descritivo – Anexo I,  

do Pregão Eletrônico nº XXX/2016 Processo 

SDECTI nº 229/2016  

Procedência, 

Marca e Modelo   UNIDADE  
  

QUANTIDADE   
(1)  

PREÇO  
UNITÁRIO R$  

(2)  

  
PREÇO TOTAL  

R$  
(3) = (1) x (2)  

 LOTE I      

1.1  

BIOMBO DIVISOR DE MESAS  
Dimensões: 800 mm(L) x 70 mm(P) x 1600 
mm(H). 

  PEÇA  625     

1.2  

MESA DE TRABALHO FORMATO PENINSULA, 
LADO DIREITO/ESQUERDO 
Dimensões Gerais: 1800 x 850 x 1950 x 600 x 
740 mm (LxPxLxPxH). 

  PEÇA  540     

1.3  

MESA DE TRABALHO FORMATO “L”                 
Dimensões gerais: 1500 x 600 x 1500 x 600 x 
740 mm (LxPxLxPxH). 

  PEÇA  759     

1.4  

MESA RETANGULAR AUTOPORTANTE 
Dimensões gerais: 1400 x 600 x 740 mm 
(LxPxH). 
 

  PEÇA  418     

1.5  

BALCÃO DE ATENDIMENTO RETANGULAR 

DIMENSÕES: 1400 mm 600 mm 740 – 1100 

mm (LXPXA) 

  PEÇA  198     

1.6  

ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PLATAFORMA 
DUPLA (4 LUGARES) COM CALHA TIPO LEITO 
DE ACESSO A FIAÇÃO.  
Dimensões Gerais (2800LX1400PX740H)mm 

  PEÇA  389     

1.7  
DIVISOR PARA PLATAFORMAS EM MDP 
Dimensões Gerais: (1400L X 360H X 18E)mm 

  PEÇA  460     

1.8  

MESA DE REUNIAO TAMPO RETO COM CAIXA 
DE TOMADA  
Dimensões: L 1600 x P 900 x H 740 mm. 

  PEÇA  218     

1.9  
MESA DE REUNIAO, COM TAMPO REDONDO  
Dimensões gerais: Ø 1250 x 740 mm (DxH). 

  PEÇA  183     

1.10  
SUPORTE PARA CPU VERTICAL 
Dimensões: 250 x 500 x 280 mm (LxPxH). 

  PEÇA  582     

1.11  

ARMARIO ALTO 
Dimensões gerais: 800 x 500 x 1600 mm 
(LxPxA) 

  PEÇA  730     

1.12  

ARMARIO MEDIO 
Dimensões gerais: 800 x 500 x 1000 mm 
(LxPxA) 

  PEÇA  456     

1.13  

ARMARIO BAIXO  
Dimensões gerais: 800 x 500 x 740 mm 
(LxPxA) 

  PEÇA  452     
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1.14  
SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS EM AÇO 
Dimensões gerais: 760 x 440 x 80 mm (LxPxA) 

  PEÇA  309   

  

 

 

 

1.15  

GAVETEIRO P/ESCRITORIO VOLANTE COM 4 
GAVETAS E CHAVE INDIVIDUAL 
Dimensões gerais: 400 x 470 x 692 mm 
(LxPxA) 

  PEÇA  763     

 LOTE - II      

2.1  

ESTANTE ALTA FACE DUPLA 
Dimensões: Altura: 2000 mm, Largura: 1000 
mm, Profundidade: 580 mm. 

  PEÇA  433     

2.2  

ESTANTE BAIXA FACE SIMPLES COM 
PRATELEIRAS 
MEDIDAS: Altura: 1200 mm, Largura: 1000 
mm, Profundidade: 300 mm. 

  PEÇA  382     

2.3  

GUARDA VOLUMES DUPLO COM 8 PORTAS 
COM MAÇANETA IMBUTIDA 
MEDIDAS: Altura:1850 mm, Largura: 600 
mm, Profundidade: 450 mm 

  PEÇA  311     

2.4  

ESTANTE DE AÇO MÉDIA 
MEDIDAS: 800mm x 1600mm x 415mm. 
 

  PEÇA  348     

 LOTE - III      

3.1  

POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO 

COM APOIO DE CABEÇA 

APOIA BRAÇOS 

BASE INJETADA COM NYLON 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X50mm. 

(PxLxE ) 

ENCOSTO: 470X730X40mm. (LxHxE) 

 

  PEÇA  646     

3.2 

POLTRONA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO 

APOIA BRAÇOS 

BASE INJETADA COM NYLON 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X50mm. 

(PxLxE ) 

ENCOSTO: 470X620X40mm. (LxHxE) 

 PEÇA  597   

3.3 

POLTRONA FIXA 04 PÉS COM APOIA BRAÇOS 

ESTRUTURAIS 

MEDIDAS:  ASSENTO: 460X450X70mm. 

(PXLXE) 

ENCOSTO: 470X620X70mm. (LXHXE) 

 PEÇA  588   

3.4 

CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO 

MEDIDAS:  ASSENTO: 470X460X40mm. 

(PXLXE) 

ENCOSTO: 435X490X40mm. (LXHXE) 

 PEÇA  752   

3.5 CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO EM  PEÇA  841   
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TELA 

MEDIDAS: ASSENTO: 470X465X40mm. 

(PXLXE ) 

ENCOSTO: 480X570(LXH) 

 

3.6 

CADEIRA FIXA MONOBLOCO 4 PÉS COM 

ESPALDAR MÉDIO, TOTALMENTE INJETADA 

(RESINA TERMOPLÁSTICA) NA COR LARANJA 

NA COR LARANJA. 

DIMENSÕES: 

Largura total do encosto: 410 mm. 
Largura total do assento: 430 mm. 
Altura total do assento: 460 mm. 
Altura total do encosto: 830 mm. 
Profundidade total da cadeira: 520 mm. 
Largura total da cadeira: 445 mm 

 

 PEÇA  510   

3.7 

LONGARINA DE ESPALDAR BAIXO 

ENCOSTO E ASSENTO FIXOS 

COM ESTRUTURA METÁLICA  

 PEÇA  296   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) = POR LOTE    

  

Valor Total da Proposta: R$ ____________ (_________________________________________).  

Prazo de Garantia e Assistência Técnica: 5 (cinco) anos.  

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  

  

Indicar a procedência, marca e modelo do produto cotado, por item, conforme alínea “a” 

do item 2 do inciso III – Das Propostas, deste Edital.  

Observação: Esta Planilha deverá ser enviada no momento do envio da proposta 
eletrônica como anexo, de acordo com o item III – DAS PROPOSTAS, do Edital, 
devidamente preenchida, não podendo constar qualquer identificação do licitante 
ofertante proponente neste documento.   
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ANEXO III 

 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/20__  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.° ___/20__  

Aos ______ dias do mês de ___________ de 2016, na na Sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, sito a Avenida Escola 

Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, presente o Senhor [PREENCHER], 

ÓRGÃO GERENCIADOR do sistema de registro de preços constituído a partir de 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico __/RP nº ______/2016, e em face do 

resultado obtido na referida licitação, devidamente homologada pela autoridade 

competente, resolve REGISTRAR PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E 

EVENTUAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL, A SER INSTALADO NAS DIVERSAS 

UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

NO MEMORIAL DESCRITIVO, nos seguintes termos:  

I – DO OBJETO E RESPECTIVAS QUANTIDADES ESTIMADAS  

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a AQUISIÇÃO FUTURA E 

EVENTUAL DE MOBILIÁRIO EM GERAL, A SER INSTALADO NAS DIVERSAS 

UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

NO MEMORIAL DESCRITIVO, nas quantidades estimadas abaixo:  

Item Descrição Quantidade total estimada  

1 2 .... n 30  

1.1. Deverão ser respeitadas as especificações e condições de fornecimento contidas 

no Anexo I – Memorial Descritivo do Edital que precedeu esta Ata de Registro de 

Preços e dela fica fazendo parte integrante.  

II – DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS Figura como primeira classificada 

e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a empresa ............................ inscrita 

no CNPJ sob o n.º ............................, estabelecida na Rua ............................, ........., 

..................– SP, Telefone ............................, Fax ............................ e e-mail 

.............................  

III – DAS DEMAIS EMPRESAS CLASSIFICADAS  

1. Nos termos do artigo 11 e seu parágrafo único do Decreto Estadual nº 

47.945/2003, ficam registradas as seguintes empresas, nesta ordem: 1.1. 

............................, inscrita no CNPJ sob o n.º ............................, estabelecida na Rua 

............................, ............................ – SP, Telefone ............................, Fax 

............................ e e-mail ............................; 1.2. ............................, inscrita no CNPJ 

sob o n.º ............................, estabelecida na Rua ............................, ............................ 

São Paulo – SP, Telefone ............................, Fax ............................ e e-mail 

.............................  
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IV – DOS PREÇOS  

1. Os preços unitários que vigorarão nesta Ata de Registro de Preços são:  

Item Descrição Quantidade Total Valor Unitário Estimada  

2. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis.  

 

V – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE 

PREÇOS  

1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 

contado a partir da data de sua publicação.  

2. O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições 

estabelecidas nos artigos 18 e 19 do Decreto nº 47.945 de 16 de julho de 2003.  

 

VI – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

1. Figura como ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata de Registro de Preços a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

localizado na Avenida Escola Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo – SP.  

2. Figura(m) como órgão(s) participante(s) desta Ata de Registro de Preços:  

a) ............................, localizado na ....................., ............................, ............................ 

– SP;  

b) ............................, localizado na ......................, ............................, 

............................ – SP;  

c) ............................ , localizado na ....................., ............................, ............................ 

– SP.  

VII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

1. Os fornecedores incluídos na presente Ata de Registro de Preços estarão 

obrigados a celebrar as contratações que poderão advir, nas condições estabelecidas 

no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata. 

 2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

respectivas contratações que deles poderiam advir, ficando-lhe facultada a utilização 

de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.  

3. Quando da necessidade de contratação, o Órgão Participante, por intermédio do 

gestor do contrato por ele indicado, consultará o Órgão Gerenciador para obter a 

indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e do 

preço registrado. 

4. Com as informações do Órgão Gerenciador, o gestor convocará o fornecedor para, 

no prazo de 5 (cinco) dias corridos, retirar a autorização de fornecimento (OU) para 

celebrar o respectivo Termo de Contrato.  
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4.1. A convocação poderá ser efetuada por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Detentora, 

inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

5. Para instruir a formalização dos contratos, o Órgão Participante contratante 

verificará por meio eletrônico hábil de informações as certidões de regularidade fiscal 

e trabalhista certificando nos autos da contratação a regularidade e anexando os 

documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 

justificada.  

5.1. Se não for possível obter as certidões na forma estabelecida no subitem 5, o 

fornecedor será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da 

notificação, apresentar tais certidões, sob pena de a contratação não se concretizar.  

6. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação na licitação ou 

constantes do CAUFESP estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará 

dispensado da apresentação das mesmas. 

 7. Constitui condição para a celebração dos contratos, a inexistência de registros em 

nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL” e no site 

www.sancoes.sp.gov.br, que deverão ser consultados por ocasião da respectiva 

celebração.  

7.1. O cumprimento da condição a que se refere o subitem anterior, no que tange aos 

registros no CADIN ESTADUAL, poderá se dar pela comprovação, pelo fornecedor, 

de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 

12.799/2008.  

8. As contratações se concretizarão com a retirada das respectivas autorizações de 

fornecimento (OU) a celebração dos respectivos Termos de Contrato.  

9. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de 

Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas 

aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento 

do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.  

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do 

Órgão Gerenciador e pelos representantes das licitantes nela incluídas, todos abaixo 

indicados e identificados.  

PELO ÓRGÃO GERENCIADOR (IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO)  

PELA DETENTORA (IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO)  

PELAS DEMAIS EMPRESAS CLASSIFICADAS (IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO)  
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PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2016  

CONTRATO Nº _____/2016 

  

   

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR  

 INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  DE  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E A EMPRESA 

___________________________, PARA A 

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS. 

  

  

  

Aos _____ dias do mês de __________ do ano  

de 2016, nesta cidade de São Paulo, comparecem de um lado o Estado de São Paulo, 

por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, neste ato representado pelo Sr. Maurício Juvenal, RG nº 19.379.787-2, no uso 

de sua competência conferida pela Resolução SDECTI nº 02/2015, doravante designado 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa __________________, com 

sede na Rua __________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda sob o nº ________________, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada por ________________, e pelos mesmos foi dito 

na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação 

efetuada na licitação Pregão Eletrônico nº XXX/2016, conforme despacho exarado às fls. 

____ do Processo SDECTI nº XXX/2016, pelo presente instrumento avençam um contrato 

para a aquisição e instalação de mobiliários, situada à Avenida Escola Politécnica, 82 - 

Jaguaré - São Paulo/SP, sujeitando-se às normas da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, do regulamento anexo a 

Resolução nº CC-27, de 25/05/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, 

as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, 

de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 

da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002 e demais normas regulamentares 

aplicáveis a espécies, inclusive a Resolução SDECTI-12, de 28/03/2014, e às seguintes 

cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

  

Constitui objeto do presente contrato a aquisição e instalação de mobiliários, para o 

edifício situado à Avenida Escola Politécnica, nº 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, na 

Subsecretaria de Trabalho Artesanal nas Comunidades, Imóvel localizado na Rua 

Guaicurus, 1394 e quatro unidade fixas do via rápida, localizadas em Campinas, 

Presidente Prudente, Santos, São Bernardo do Campo, conforme especificações 

constantes do Memorial Descritivo, que integrou o Edital de Licitação nº XXX/2016 - 

Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo 

SDECTI nº 000/2016.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO 

OBJETO DO CONTRATO  

  

O Objeto deste Contrato deverá ser entregue e instalado em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados da assinatura do presente Contrato, conforme as condições estabelecidas no 

Memorial Descritivo - Anexo I da licitação Pregão Eletrônico nº 000/2016.  

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

  

A entrega e instalação do objeto deste Contrato deverão ser feitas na Avenida Escola 

Politécnica, nº 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, na Subsecretaria de Trabalho Artesanal nas 

Comunidades, Imóvel localizado na Rua Guaicurus, 1394 e quatro unidade fixas do via 

rápida, localizadas em Campinas, Presidente Prudente, Santos, São Bernardo do Campo, 

correndo por conta da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO   

  

Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na 

embalagem marca, destino, número de licença de importação ou documento equivalente, 

quando for o caso, e as demais características que os identifiquem. Deverão acompanha-

los 2 (duas) vias da fatura comercial com as especificações detalhadas ou documento 

equivalente, necessário à conferência dos materiais.  

  

PARÁGRAFO TERCEIRO  

  

Não serão aceitos materiais, bem como quaisquer de seus componentes, refabricados ou 

recondicionados.  

  

PARÁGRAFO QUARTO  

  

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do Objeto e executar os serviços de 

instalação, de 2ª a 6ª feira, no horário comercial, ou caso necessário após o expediente e 

nos finais de semana se devidamente autorizado pela Administração, e sem nenhum 

ônus para o CONTRATANTE.  

  

PARÁGRAFO QUINTO  

  

O(s) equipamento(s) sujeito(s) à instalação será (ão) instalado(s) em ___ (___) dias úteis, 

contados a partir do recebimento provisório de que trata o caput da cláusula terceira.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

  

O objeto do presente Contrato será recebido provisoriamente em até 03 (três) dias úteis, 

contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados no parágrafo 

primeiro da cláusula segunda. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  

  

Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria 

de Segurança Pública, do servidor do CONTRATANTE responsável pelo recebimento.  

  

PARÁGRAFO SEGUNDO  

  

Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:  

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 

sua substituição ou rescindindo o Contrato, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

b) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

c) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação, ou rescindir o Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

e  

d) Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

contratado.  

  

PARÁGRAFO TERCEIRO  

  

O recebimento do Objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados da data de instalação e operacionalização, uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas mediante Termo de 

Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.  

  

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO  

  

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o Objeto deste Contrato com garantia e 

assistência técnica de 05 (cinco) anos, de acordo com a sua proposta, a contar do 

recebimento definitivo, na forma prevista no parágrafo terceiro da cláusula terceira.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA deverá prestar assistência 

técnica consistente em substituição de materiais, peças e demais componentes dos 

mobiliários, revisão dos serviços de instalação e de ajustes que se fizerem necessários.  

PARÁGRAFO SEGUNDO  

Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, substituição de 

peças, transporte, mão de obra e manutenção dos bens, correrão por conta da 

CONTRATADA, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer ônus.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO  

O atendimento às solicitações para prestação de assistência técnica deverá ser efetuada 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

PARÁGRAFO QUARTO  

Havendo necessidade de prazo superior a 05 (cinco) dias úteis para a correção dos 

defeitos apresentados, a CONTRATADA obriga-se a fornecer, sem ônus para o 

CONTRATANTE, durante o período de conserto, bens similares e em condições de 

serem utilizados pela Administração.  

  

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

  

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota 

fiscal/fatura no Centro de Suprimentos e Apoio a Gestão de Contratos da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, na Avenida Escola 

Politécnica, 82 – Jaguaré – São Paulo/SP, ou onde a mesma estiver localizada, à vista do 

respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo, na forma prevista no 

parágrafo terceiro da cláusula terceira.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

Na hipótese de impossibilidade de instalação do Objeto por culpa da Administração, o 

pagamento será efetuado a partir do recebimento provisório de que trata o caput da 

cláusula terceira. Neste caso, a CONTRATADA fica obrigada a proceder a instalação em 

data posterior, que será fixada pelo CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais.  

PARÁGRAFO SEGUNDO  

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 

e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.  

PARÁGRAFO TERCEIRO  

Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome 

da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais do Estado de São Paulo – CADIN ESTADUAL”, que será 

obrigatoriamente consultado, por ocasião da realização do pagamento.  

PARÁGRAFO QUARTO  

O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da 

CONTRATADA no Banco do Brasil S/A.  

PARÁGRAFO QUINTO  

Havendo atraso nos pagamento, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, nos 

termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro-rata tempore, em relação ao atraso 

verificado.  

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA  

  

O Contrato terá vigência de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data de sua 

assinatura.  
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PARÁGRAFO ÚNICO  

As estipulações relativas às obrigações da CONTRATADA não se vinculam ao prazo 

acima indicado, ficando a CONTRATADA obrigada à prestação de assistência técnica no 

prazo de garantia dos bens.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS  

O valor do presente Contrato é de R$ ______ (____________________) e onerará 

recursos orçamentários no subelemento econômico nº______________________.  

PARÁGRAFO ÚNICO  

O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável.  

  

CLÁUSULA  OITAVA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E 

RESPONSABILIDADES  DA CONTRATADA  

  

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste Contrato, do Edital de 

Licitação e seus anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre 

licitações, cabe à CONTRATADA:  

1. Designar, por escrito, o funcionário responsável para resolução de eventuais 

ocorrências durante a execução deste contrato, relativas à assistência técnica dos 

equipamentos e dos bens adquiridos;  

2. Zelar pela fiel execução deste Contrato, utilizando-se de todos os recursos 

materiais e humanos necessários;  

3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do 

Contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga, etc;  

4. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que 

interfiram na execução do Contrato;  

5. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação indicada no preâmbulo desde termo;  

6. Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer  

anormalidade que possa afetar a execução do Contrato;  

7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 

CONTRATANTE, ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do  

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 

CONTRATANTE em seu acompanhamento;  

8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultante da execução deste Contrato, nos termos do artigo 71 da Lei 

Federal nº 8.666/93;  

9. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência ou reclamação realizadas 

pelo CONTRATANTE;  

10. Fornecer Manual orientativo sobre as condições de utilização, limpeza e 

manutenção do Objeto;  

11. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

os bens que apresentarem qualquer irregularidade.  

  



   

  
 

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  

Departamento de Administração e Finanças  

  

Página 80 de 90   

CLÁUSULA  NONA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E 

 RESPONSABILIDADES  DO CONTRATANTE  

  

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 

disposições deste Contrato, cabe ao CONTRATANTE:  

1. Indicar formalmente o funcionário responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização da execução contratual;  

2. Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, 

dandolhe acesso às suas instalações;  

3. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 

eventualmente venham a ser solicitados.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

 Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 

TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  

  

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, 

bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS 

SERVIÇOS CONTRATADOS  

  

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a critério exclusivo do 

CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 

Contrato.  

PARÁGRAFO ÚNICO  

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao 

presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

INADIMPLEMENTO  

  

Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Direta e Autárquica do Estado 

de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos 

previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o artigo 15 da 

Resolução CEGP- 10, de 19 de novembro de 2002.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO  

A penalidade de que trata o “caput” desta cláusula será aplicada sem prejuízo das demais 

cominações legais e das multas previstas na Resolução SDECTI nº 12, de 28 de março 

de 2014, garantindo o exercício prévio do direito de defesa, e deverá ser registrada no 

CAUFESP e nos sistemas mantidos pela administração autárquica.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO  

O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar da fatura os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO  

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

DIREITOS DO CONTRATANTE  

Este Contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 

previstas nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89, e artigos 77 a 80, e 86 a 88, da 

Lei Federal 8.666/93.  

PARÁGRAFO ÚNICO  

  

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de 

rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da 

Lei Estadual nº 6.544/89.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

Fica ajustado, ainda que:  

  

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos:  

1. O Edital de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº XXX/2016 e anexos;  

2. A Proposta apresentada pela CONTRATADA;  

3. Resolução SDECTI nº 12, de 28 de março de 2014.  

 Aplicam-se às omissões deste Contrato as disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17 de 

julho de 2002; Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, regulamento anexo à 

Resolução nº CC-27, de 25/05/2006, Decreto Estadual nº 47.297 de 06 de novembro de 

2002; Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002; Lei Federal nº 8.666 de 23 de 

junho de 1993; Lei estadual nº 6.544 de 22 de novembro de 1989 e demais normas 

regulamentares aplicadas à espécie.  

 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.  

 E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente 

termo em 03 (três) vias de igual teor de forma que, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença de 

testemunhas abaixo identificadas e assinadas.  

  
São Paulo, ____ de _________ de 2016.  

  

___________________________  

Marcio França 

Secretário 

  

CONTRATADA 

 TESTEMUNHAS:  
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ANEXO V  

  

  

Resolução SDECTI-12, de 28/03/2014  

  

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais 8.666, de 

2106-1993 e 10.520, de 17-07-2002, e na Lei estadual 6.544, de 22-11-1989, no âmbito 

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.   

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com 

fundamento no disposto no artigo 3º do Decreto 31.138, de 09-01-1990,  RESOLVE:   

Art. 1º. Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso II, da Lei 

Estadual 6.544, de 22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso II, da Lei Federal 

8.666, de 21, de junho de 1993, e no artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17, de julho de 

2002, serão observadas as disposições desta Resolução.   

Art. 2º. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na 

forma estabelecida no artigo 5º desta Resolução.   

Art. 3º. O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, observado o seguinte:   

I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos:   

a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% por dia de atraso, calculados 

sobre o valor global do contrato;   

b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% por dia de atraso, 

calculados sobre o valor global do contrato;   

II - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia:   

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00: multa de 0,2% por dia de atraso, 

calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida;   

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 0,3% por dia de atraso, calculados sobre o 

valor da obrigação contratual não cumprida; e   

c) para contratos com valor de igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil 

reais e um centavos): multa de 0,4% por dia de atraso, calculados sobre o valor diário do 

contrato;   

III - em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% por dia de inexecução, 

calculados sobre o valor diário do contrato.   

§ 1º. O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% do saldo 

financeiro ainda não realizado do contrato.   

§ 2º. A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a 

partir do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido 

cumprida.   

Art. 4º. A inexecução parcial do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 

observado o seguinte:   
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I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: multa de 

10% incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;   

II - em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços 

contínuos:   

a) para contratos com valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 30% 

incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;   

b) para contratos com valor de até R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 20% incidente sobre o valor da parcela 

não cumprida do contrato;   

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e 

um centavo): multa de 10% incidente sobre o valor da parcela não cumprida do contrato;   

III - em se tratando de serviços contínuos: multa de 20% por dia de inexecução, 

calculados sobre o valor diário do contrato.   

Art. 5º. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, observado 

o seguinte:   

I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços contínuos ou não: multa 

de 20% incidente sobre o valor global do contrato;   

II - em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços 

contínuos:   

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 20% 

incidente sobre o valor global do contrato;   

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 15% incidente sobre o valor global do 

contrato;   

c) para contratos com valor igual ou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e 

um centavo): multa de 10% incidente sobre o valor global do contrato.   

Art. 6º. Configurada a ocorrência de hipótese ensejadora de aplicação da penalidade de 

multa, o adjudicatário ou o contratado será notificado para, querendo, apresentar defesa 

prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data da 

sua notificação.   

§1º. Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente 

sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, concluindo pela aplicação ou 

não da penalidade, dando ciência inequívoca ao adjudicatário ou contratado.   

§ 2º. A decisão que dispuser sobre a aplicação da multa será publicada no Diário Oficial 

do Estado e deverá conter o respectivo valor, o prazo para seu pagamento e a data a 

partir da qual o valor da multa sofrerá correção monetária.   

§ 3º. O adjudicatário ou o contratado será notificado da decisão, da qual caberá recurso a 

ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da 

notificação.   

§ 4º. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo da 

notificação do adjudicatário ou contratado.   

Art. 7º. Ao término do regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a 

ampla defesa, a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contratado.   
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§ 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

o contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração até sua total quitação.   

§ 2º. Inexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre 

público estadual, na forma prevista na legislação em vigor.   

§ 3º. Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas 

as providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial.   

Art. 8º. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da 

cominação das demais sanções administrativas previstas na Lei Federal 8.666, de 1993, 

na Lei Federal 10.520, de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989.   

Art. 9º. Os editais de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas 

nesta Resolução, cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma 

de anexo.   

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes 

de procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação.   

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a 

Resolução SCTDE -1, de 22/02/1994.   
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ANEXO VI  

INSTRUÇÕES Nº 01/2004  

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  

  

  

Contratante:  Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Contratada:  ____________________________________________________________ 

Contrato SDECTI nº _____/2016  

Objeto:  Aquisição e instalação de mobiliários, para o Avenida Escola Politécnica, nº 82 – 

Jaguaré – São Paulo/SP, na Subsecretaria de Trabalho Artesanal nas Comunidades, Rua 

Boa Vista 170, Imóvel localizado na Rua Guaicurus, 1394 e quatro unidade fixas do via 

rápida emprego, localizadas em Campinas, Presidente Prudente, Santos, São Bernardo 

do Campo, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, que integrou o 

Edital de Licitações nº XXX/2016  

  

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, dos Termos acima 

identificados, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 

publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.  

  

Outrossim, declaramos estar CIENTES, doravante, de que todos os despachos e 

decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 

no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 

14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.  

  

São Paulo, ____ de _____________ de 2016.  

  

  

 CONTRATANTE:   

Marcio França / Secretário  

Email institucional: gabinetes@sp.gov.br  

Email pessoal:       _________________  

  

   

Assinatura:   ______________________________  

  

  

CONTRATADA:   

Nome / Cargo  

Email institucional: _________________________  

Email pessoal:       _________________________  

  

  

Assinatura:   ______________________________  
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ANEXO VII  

  

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  

(INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)  

  

  

Eu, ______________________(nome completo), representante legal da empresa 

_______________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar no 

processo licitatório na modalidade de Pregão (eletrônico) nº 00/2016, da SECRETARIA  

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO  

ESTADO DE SÃO PAULO, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do parágrafo 6º 

do artigo 27 da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a 

____________________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular 

perante o Ministério do Trabalho, no que refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.  

  

  

  

Local, _____ de _______________ de 2016.  

  

  

  

  

________________________________________________________ nome 

e cargo do representante legal e carimbo da empresa  
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ANEXO VIII  

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL  

PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

  

  

  

Eu, ______________________(nome completo), representante legal da empresa 

______________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar no 

processo licitatório na modalidade de Pregão (eletrônico) nº 00/2016, da SECRETARIA  

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO  

ESTADO DE SÃO PAULO, declaro, sob as penas da lei, que inexiste impedimento legal 

para a ________________________ (nome da pessoa jurídica) licitar ou contratar com a 

Administração Pública, inclusive em razão das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 

12 de fevereiro de 1999.  

  

  

Local, _____ de _______________ de 2016.  

  

  

  

  

________________________________________________________ nome 

e cargo do representante legal e carimbo da empresa  
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ANEXO IX 

  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E  

SEGURANÇA DO TRABALHO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 117 DA  

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO)  

  

  

  

Eu, _______________________(nome completo), representante legal da empresa 

______________________(nome da pessoa jurídica), interessada em participar no 

processo licitatório na modalidade de Pregão (eletrônico) nº 00/2016, da SECRETARIA  

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, declaro, sob as penas da lei, que a  

________________________(nome da pessoa jurídica) atende às normas relativas à 

saúde e segurança do trabalho (parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado 

de São Paulo).  

  

  

  

  

Local, _____ de _______________ de 2016.  

  

  

  

________________________________________________________ nome 

e cargo do representante legal e carimbo da empresa  
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ANEXO X - AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Na fase de etapas de lances será exigido do licitante melhor classificado a apresentação 

de amostras no prazo de até 05 (cinco) dias corridos da solicitação, para verificação da 

conformidade quanto ao atendimento do Objeto especificado no Memorial Descritivo – 

Anexo I e de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

a) Quando da entrega da amostra, o licitante receberá documento comprobatório, 

devidamente preenchido pela Unidade Responsável da Secretaria. 

b) As amostras deverão estar devidamente identificadas com o número do Pregão e 

nome do licitante, conterem os respectivos prospectos, documentação técnica e 

manuais, se for o caso, e dispor na embalagem informações quanto às suas 

características, tais como data de fabricação, prazo de validade, marca, número de 

referência, código do produto e modelo. 

c) Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, manuseados, 

desmontados, receber cortes, secções ou vincos, instalados, conectados a 

equipamentos e submetidos aos testes necessários, sendo devolvido ao licitante no 

estado em que se encontrar ao final da avaliação. 

d) A avaliação das amostras levará em conta os seguintes fatores:  

- Conformidade com as especificações e características técnicas;  

- Qualidade – matéria-prima, componentes, colagens, pintura, etc;  

- Durabilidade – resistência dos produtos e matéria-prima;  

- Acabamento – esmero na fabricação, junção das peças, igualdade das medidas, 

pintura; 

- Ergonomia – conformidade dos móveis em relação a normas de fabricação segundo a 

ABNT;  

- Compatibilidade com o mobiliário já existente na Sede da Secretaria. Será rejeitada a 

amostra que:  

- apresentar divergências em relação às especificações técnicas solicitadas;  

Lote  Item  Descrição 

Lote 1 
1.1 Biombo divisor de mesas 

1.6 Estação de trabalho tipo plataforma 
dupla (4 lugares)  

Lote 2 2.1 Estante alta de face dupla 

Lote 3 

3.1 Poltrona giratória de espaldar alto 

3.5 Cadeira giratória de espaldar alto em 

tela 
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- for de qualidade superior em relação às especificações solicitadas e estiver 

desacompanhada de declaração do licitante de que entregará os produtos de acordo com 

a amostra apresentada.  

e) Enquanto não expirado o prazo para entrega das amostras, o licitante poderá 

substituir ou efetuar ajustes e modificações nos produtos apresentados.  

f) A análise das amostras poderá ser acompanhada pelo representante legal das 

licitantes, não sendo permitidas, contudo, interferências verbais ou operacionais no 

decorrer dos procedimentos.  

g) Em caso de rejeição da amostra solicitada, será facultado a Secretaria convocar a(s) 

empresa(s) remanescente(s), obedecida a ordem de classificação, para apresentação 

de amostras para verificação.  

h) As amostras rejeitadas deverão ser retiradas em até 20 (vinte) dias corridos, contados 

da publicação do resultado da licitação, independente de comunicação. Decorrido o 

prazo estabelecido, as amostras não poderão ser reclamadas, reservando-se à esta 

Secretaria o direito de usufruí-las, doá-las ou descartá-las.  

i) Após a análise das amostras apresentados, os mesmos serão retidos até o 

recebimento definitivo da primeira solicitação para o lote em questão para que sejam 

comparados com os entregues.  

j) Após a aprovação das amostras, a critério desta Secretaria e se a Administração 

entender necessário, poderá ser solicitada a retirada imediata das mesmas, devendo 

as empresas fazê-lo no prazo máximo de 48 horas após o recebimento de aviso por 

escrito emitido pela Diretoria de Serviço de Material e Patrimônio. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  


