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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL 

 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Fazenda  

e mediante a Pregoeira e sua Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 305/SEF, de 

01/09/2015, torna público aos interessados e aqueles oriundos de países elegíveis do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em 

conformidade com as regras estipuladas no Contrato de Empréstimo n.º 2172/OC-BR, 

celebrado no dia 1° de setembro de 2010, entre o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID e o Estado de Santa Catarina, para financiamento do Programa 

de Modernização da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial da Administração 

Estadual – PROFISCO/SC, conforme faculta o § 5º do Art. 42 da Lei nº 8.666/1993, 

cuja licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 

123/2006, Lei Estadual nº 12.337/2002, Portaria Interministerial n° 507/2011, 

Decretos Federais nos 5.450/2005, 5.504/2005, 6.204/2007,  aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 com suas alterações, 

Decreto Estadual nº 2.617/2009 e demais  normas legais federais e estaduais 

pertinentes. 

 

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão 

Pública de Pregão Eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil. 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp> 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo 

deste Edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em contrário. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Seleção e contratação de empresa especializada para o fornecimento de mobiliário 

corporativo para o Tribunal Administrativo Tributário - TAT e a Diretoria de Auditoria 

Geral – DIAG, de acordo com as quantidades e as especificações técnicas constantes no 

Anexo II do edital de PE nº 051/2015. 

 

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no site e as especificações constantes no Anexo II deste Edital prevalecerão às últimas. 

 

1.2 Por se tratar de bens destinados ao Programa de Modernização da Gestão Fiscal, 

Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PROFISCO, adquiridos por meio de 

licitações ou contratações efetuadas dentro das normas estabelecidas pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, o objeto desta licitação tem o benefício 

da ISENÇÃO DO ICMS, conforme o Convênio ICMS nº 79/05, de 01º de Julho de 

2005, prorrogado pelo Convênio ICMS n°191, de 17 de dezembro de 2013, aprovados 

pelo CONFAZ - Conselho Nacional de Política Fazendária.  

 

1.2.1 A isenção supracitada não se aplica nas aquisições efetuadas de estabelecimento 

enquadrado no Regime Fiscal do Simples Nacional. 
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1.2.2 Na hipótese do imposto ter sido recolhido antecipadamente, cabe ao licitante 

solicitar o ressarcimento junto à Secretaria de Estado da Fazenda da Unidade da 

Federação onde esteja localizado. 

 

1.3  Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I: Minuta do Termo de Contrato; 

Anexo II: Especificações Técnicas; 

Anexo III: Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo IV: Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação; 

Anexo V: Modelo de Declaração de não Empregar Menor; 

Anexo VI: Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

Anexo VII: Relação dos Países Membros do BID. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1 Até 02 (dois) dias que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer Licitante 

poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico, na forma eletrônica, no 

horário de 08 h.00 min. às 12 h.00 min. e de 14 h.00 min. às 18 h.00 min. 

 

2.1.1 Caberá a Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, decidir sobre a petição no 

prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 

2.1.2 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação 

da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

3. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail 

cplprofisco@sef.sc.gov.br. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela 

Pregoeira por meio do site <http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp> 

ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 

prestadas pela Pregoeira. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que: 

 

4.1.1 Atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à 

documentação exigida para habilitação, constante do Item 12 deste Edital, e estiverem 

devidamente credenciadas no Banco do Brasil, por meio do site <http:// 

www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp> e apresentem os documentos nele 

exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de 

Notas e Ofício competente. 

 

4.1.2 Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, nos termos do § 1º do Art. 1º do Decreto nº 3.722/2001, publicado no Diário 

Oficial da União (DOU) de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais). 

 

4.1.2.1 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do 

presente Pregão Eletrônico deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação 

junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pública.  

 

4.1.2.2 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciamento diretamente 

no Banco do Brasil no site <http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>, até 

03 (três) dias úteis antes da abertura da sessão.  Para seu credenciamento deverão 
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fornecer: nome, endereço físico, telefone e endereço eletrônico (e-mail). 

 

4.1.3 Não esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso 

de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empresas, e não sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

4.1.4 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração 

Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como 

as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a 

Administração Pública Federal. 

 

4.2 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico o Licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 

exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante das 

Especificações Técnicas no Anexo II do presente Edital. O Banco do Brasil atua como 

Órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

 

4.3 Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 

4.3.1 Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da 

licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico. 

 

4.3.2 Empresas de países que não sejam membros do BID. 

 

4.4 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento 

licitatório. 

 

4.5 Um Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 

grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de 

preços. Caso um Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas 

propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo 

Comprador. 

 

4.5.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 

5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem 

econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

4.6 Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para 

participar deste processo licitatório. 

 

4.7 Aplicam-se aos Licitantes nessa aquisição todas as disposições referentes às 

Práticas Proibidas e à incorporação do reconhecimento recíproco de sanções por parte 

de Instituições Financeiras Internacionais (IFI). 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO PELAS EMPRESAS DOS PAÍSES MEMBROS DO BID 

 

5.1 Este Pregão Eletrônico está aberto a todas aos Licitantes elegíveis, conforme 

especificam as Normas de Aquisição do BID, que ofereçam bens cujo país de origem 

seja membro do BID e que demonstrem satisfatoriamente para o comprador sua 

elegibilidade, sua capacidade e adequação de recursos para executar o Contrato de 

forma eficiente. A relação dos países membros do BID encontra-se no Anexo VII. 

 

5.2 Os critérios a serem utilizados para determinar que um Licitante seja proveniente 
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de um país membro do BID estão estabelecidos no Anexo VII. 

 

5.3 Entende-se por “país de origem” dos Bens a definição estabelecida no Anexo VII. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

6.1 Os Licitantes interessados deverão proceder ao credenciamento antes da data 

marcada para início da sessão pública via Internet. 

 

6.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao site <http://www.licitacoes-e.com.br>. 

 

6.3 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 

única e exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

6.4 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do Sistema ou à entidade promotora da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

6.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 

Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha 

privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor 

total de cada lote a ser cotado, a partir da data da liberação do Edital no site 

<http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>, até às 13hs do dia 17 de 

dezembro de 2015, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema 

Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento das 

propostas de preços. Durante este período o Licitante poderá incluir ou excluir sua 

proposta de preços. 

 

7.1.1 Neste período, fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação nominal no 

registro de sua proposta eletrônica, planilha ou outros Anexos exigidos neste Edital, sob 

pena de desclassificação do certame pela Pregoeira. 

 

7.1.2 É obrigatório anexar no campo “documentos” do sistema licitaçoes-e a 

documentação exigida nos itens constantes da “PLANILHA DE QUANTIDADES, VALORES 

E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO” (Anexo II do edital), para análise prévia 

da Pregoeira. 

 

7.2 O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de 

preços e lances inseridos em sessão pública. 

 

7.3 O Licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, 

deverá declarar que atende os requisitos do Art. 3, no ato de envio de sua proposta, em 

campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida lei. 

 

7.4 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de 

sua desconexão. 
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7.5 O Licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos e 

em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no site 

e as especificações constantes do Anexo II - Especificações Técnicas deste Edital 

prevalecerão às últimas. 

 

7.6 As empresas deverão apresentar na proposta de preços o valor efetivo de venda, 

considerando a isenção de ICMS nos termos do Convênio ICMS 79/05 prorrogado pelo 

Convênio 191/2013, ou seja, o valor líquido, já desonerado do imposto. 

 

7.6.1 Considerando que a operação é isenta, nos termos do Convênio ICMS 79/05 

prorrogado pelo Convênio 191/2013, e do RICMS-SC/01, Anexo 2, art. 2º, LIII, não há 

necessidade de demonstrar diferença entre preço bruto e preço líquido. 

 

7.7 Na proposta de preços da licitante deverão constar, pelo menos, as seguintes 

condições, conforme modelo constante do Anexo III: 

 

a) razão social e CNPJ da empresa licitante, endereço completo, telefone, fax e/ou 

endereço eletrônico (e-mail) para contato, bem como o nome de seu representante 

legal, CPF, RG e cargo na empresa, banco, agência, número da conta corrente e praça 

de pagamento (Obs.: esta alínea “a” deverá ser preenchida somente pelo licitante 

vencedor); 

 

b) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação na licitação; 

 

c) prazo máximo de entrega dos produtos que deverá ser de até 35 (trinta e cinco) dias 

corridos, a contar da data de assinatura do contrato; 

 

c.1) Os bens do Lote I serão considerados entregues somente quando estiverem 

devidamente montados, conforme layout a ser fornecido pelo Contratante, e em 

condições de uso. 

 

d) local de entrega dos produtos ofertados que deverá corresponder ao solicitado no 

item 21 do edital; 

 

e) preço unitário e total dos itens, bem como o total dos lotes, de acordo com os 

valores praticados no mercado, conforme estabelece o Inciso IV do Artigo 43 da Lei nº. 

8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional 

(R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, inclusive na etapa de lances, 

considerando as quantidades constantes no Anexo II do presente Edital; 

 

e.1) havendo divergência entre o valor unitário e total do item, prevalecerá o valor 

unitário e, entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será considerado 

este último; 

 

e.2) as licitantes deverão ofertar preços para todos os itens dos lotes, sob pena de 

desclassificação; 

 

f) no preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como  

impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou  

indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

 

g) nome da empresa credenciada pelo fabricante que prestará assistência técnica do(s) 

produto(s) fornecido(s) com o seu respectivo endereço e telefone; 

h) garantia dos produtos ofertados que deverá ser de 5 (cinco) anos para todos os itens 

constantes da “PLANILHA DE QUANTIDADES, VALORES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DA AQUISIÇÃO” (Anexo II do edital), sem ônus para o Contratante, contada a partir da 
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data do aceite dos bens. 

 

7.8 As licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços, sob pena de 

desclassificação, os documentos exigidos nos itens constantes da “PLANILHA DE 

QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO” (Anexo II do edital). 

 

7.9 A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte do Licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

7.10 A Pregoeira verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura da fase 

de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no Edital, as que forem omissas ou apresentarem 

irregularidades insanáveis, informando ao Licitante o motivo de sua desclassificação. 

 

8. DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1 A partir das 16 horas do dia 17 de dezembro de 2015 e de conformidade com o 

estabelecido neste Edital terá início à sessão pública do presente Pregão Eletrônico, com 

a divulgação das Propostas de preços habilitadas em conformidade com o item 7 - 

Proposta de Preços, e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações 

detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 

 

8.2 A partir desta mesma data e horário ocorrerá o início da etapa de lances, via 

Internet, única e exclusivamente, no site <http://www.licitacoes-

e.com.br/aop/index.jsp>, conforme Edital. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1 Somente os Licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o 

item 7, poderão apresentar lances para os lotes cotados, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, sendo o Licitante imediatamente informado do seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

 

9.1.1 Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL 

DO LOTE. 

 

9.2 Os Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário 

fixado e as regras de sua aceitação. 

 

9.3 O Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e 

registrado no Sistema. 

 

9.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

9.5 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico nos termos 

do Art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, é assegurado, como critério de 

desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno 

porte e cooperativas. 

 

9.5.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada. 

 

9.5.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem 

classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta, de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) 

http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

9.6 Durante o transcurso da sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 

Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

9.7 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos Licitantes para 

a recepção dos lances. 

 

9.7.1 A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

9.7.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site 

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

 

9.8 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo próprio Sistema Eletrônico, de acordo com a 

comunicação aos Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

9.8.1 Caso o Sistema não emita o aviso de fechamento iminente, a Pregoeira se 

responsabilizará pelo aviso de encerramento aos Licitantes observados o mesmo tempo 

de até 30 (trinta) minutos. 

 

9.9 A desistência em apresentar lance implicará exclusão do Licitante da etapa de 

lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação 

das propostas de preços. 

 

10. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO ELETRÔNICO. 

 

10.1 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente de lances, a critério da Pregoeira, emitido pelo sistema eletrônico aos 

Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

10.2 Após o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar pelo 

sistema eletrônico contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o 

lance de menor valor, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir sobre sua 

aceitação. 

 

10.3 A Pregoeira anunciará o Licitante vencedor, imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e 

decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

10.4 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta de preços 

classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao 

estimado para contratação. 

 

10.4.1 Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens  e a 

especificação técnica prevista. 
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10.4.2. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante 

das Especificações Técnicas no Anexo II, poderá não ser aceito e adjudicado. 

 

10.5 Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a habilitação do Licitante 

conforme disposições contidas no presente Edital. 

 

10.6 Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às 

exigências de habilitação, a Pregoeira examinará a proposta de preços subseqüente e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de 

preços que atenda ao Edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame. 

 

10.7 Atendidas as especificações do Edital, estando habilitado o Licitante e tendo sido 

aceito o menor preço apurado, a Pregoeira declarará a empresa vencedora do  

respectivo lote. 

 

10.8 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada 

no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na 

legislação pertinente.  

 

10.9 A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo 

de 30 (trinta) minutos, digitalizado ao email:  cplprofisco@sef.sc.gov.br, juntamente 

com os catálogos e certificados  dos bens ofertados, onde constem as especificações 

técnicas dos mesmos. 

 

10.10 A proposta de preços original devidamente atualizada com o último lance, e 

respectivos catálogos ou literatura técnica dos bens ofertados, deverão ser enviados 

para a Pregoeira,  da Secretaria de Estado da Fazenda, no seguinte endereço: Rua 

Tenente Silveira, 60, 3° andar, sala 301, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.010-300, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados da data da indicação do Licitante 

vencedor.  Caso o vencedor seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser 

prorrogado até 15 (quinze) dias. 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 O julgamento da Proposta de preços dar-se-á pelo critério de menor preço por 

lote, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital. 

 

11.2 O empate entre dois ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver 

igualdade de preços entre a proposta de preços e quando não houver lances para 

definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser 

realizado em sessão pública a ser designada para a qual todos os Licitantes serão 

convocados.  O presente item, não é aplicável no caso do empate técnico disposto no 

Subitem 9.5 deste Edital. 

 

11.3 Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor para o lote. 

 

11.4 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para 

o entendimento da proposta de preços, que não venham causar prejuízo para o 

Comprador e nem firam os direitos dos demais Licitantes. 

 

11.5 O resultado desta licitação será publicado no DOE/SC, no site da Secretaria de 

Estado da Fazenda - www.sef.sc.gov.br - licitações, e no site 

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

 

mailto:cpldiaf@sef.sc.gov.br


Edital  11 

 

11.6 Caso todas as Propostas de Preços sejam desclassificadas a Pregoeira convocará 

todas as licitantes para que, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem novas 

propostas escoimadas das causas que motivaram a desclassificação. 

 

12. DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 Para habilitação neste Pregão Eletrônico, as empresas nacionais deverão estar 

cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, com os 

documentos em plena validade, a qual será verificada “on line”, atendendo, ainda, as 

seguintes condições: 

 

12.1.1 Apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Sua 

Habilitação, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de 

participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste 

Edital, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do Licitante, com o 

número da identidade do declarante. 

 

12.1.2 Declaração do Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII, do Artigo 7, da 

Constituição Federal de 1988, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital; 

 

12.1.3 Apresentar comprovação da boa situação financeira do Licitante, aferida com 

base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

igual ou maiores que 01 (um), analisada automaticamente pelo SICAF; 

 

12.1.3.1 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em 

qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo 

ou valor do patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os § 2º e 3º do Artigo 31 da Lei nº. 

8.666/93; 

 

12.1.4 Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a empresa Licitante forneceu produtos 

compatíveis em características e quantidades com o objeto da presente licitação, 

conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.  

 

12.2 O Licitante que for declarado vencedor do objeto do presente Edital, terá o prazo 

de no máximo 24:00 horas (vinte e quatro horas) para enviar digitalizado, via o e-mail 

cplprofisco@sef.sc.gov.br, os documentos necessários para habilitação. 

 

12.3 O Licitante que for declarado vencedor do objeto do presente Pregão Eletrônico e 

que encaminhar os documentos de habilitação via e-mail, deverá enviá-los para a 

Pregoeira, na Secretaria de Estado da Fazenda, localizada no seguinte endereço: Rua 

Tenente Silveira, 60, 3° andar, sala CPL, Centro, CEP 88.010-300, Florianópolis/SC, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis.  Caso o vencedor seja uma empresa estrangeira, 

este prazo poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias. 

 

12.4 Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no 

Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, poderão ser apresentados 

em original, ou cópia autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, conforme prazos acima citados. 

 

12.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

mailto:cpldiaf@sef.sc.gov.br


Edital  12 

 

 

12.6 O Licitante estrangeiro deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos 

exigidos aos Licitantes brasileiros, no caso de ser considerado vencedor. 

 

12.7 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do Licitante. 

 

13 – DA(S) AMOSTRA(S) 

 

13.1 – Será solicitado amostra(s) somente para a licitante que teve sua proposta 

classificada em primeiro lugar e que tenha sido habilitada na Sessão Pregão. 

 

13.2 – A licitante vencedora deverá apresentar amostra(s) devidamente identificada(s) 

referente(s) ao(s) seguinte(s) lote(s): 

 

– Lote I (Itens: 01, 04, 08, 09, 10, 11, 13 e 15); 

– Lote II (Itens: 01, 02, 03 e 04). 

 

13.3 – Deverá ser apresentada 01 (uma) unidade de amostra para cada item. A(s) 

amostra(s) deverá(ão) ser entregue(s) até o quinto dia útil após o encerramento da 

Sessão Pregão, em local e horário previamente agendados pela Gerência de Apoio 

Operacional da SEF, que verificará a conformidade da(s) amostra(s) com as 

especificações exigidas no Anexo II do Edital por meio de parecer. 

 

13.4 – As amostras deverão ser entregues até o quinto dia útil após o encerramento da 

Sessão Pregão. A Gerência de Apoio Operacional da SEF verificará a conformidade das 

amostras com as especificações exigidas no Anexo II do Edital por meio de parecer. 

 

13.5 – Sendo reprovadas as amostras do primeiro colocado já habilitado cumprirá 

desclassificá-lo, passando-se a analisar a habilitação e amostras dos remanescentes. 

 

13.6 – Será desclassificada no lote, a proposta da licitante vencedora que desatender 

ao subitem 13.1 e/ou apresente amostras fora das especificações técnicas exigidas, 

estando sujeita às penalidades previstas. 

 

13.7 - A solicitação de amostra tem por objetivo a verificação de sua compatibilidade 

com a especificação do objeto licitado e a ser entregue. 

 

13.8 – As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega 

de todo o quantitativo cotado pelo licitante vencedor. 

 

13.9 – O licitante terá sua proposta de preços desclassificada, caso suas amostras 

sejam reprovadas, devendo o mesmo ser notificado para ciência do parecer e retirada 

das  mesmas. As amostras que não forem retiradas pelo licitante no prazo de 10 (dez)   

úteis, presumir-se-á seu desinteresse em relação as mesmas, que poderão ser 

descartadas ou incorporadas ao patrimônio da Secretaria de Estado da Fazenda. 

 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1  Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do 

vencedor, em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de 

recorrer. 

 

14.1.1 Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o 

prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 

Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual 
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prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurado vista imediata dos autos. 

 

14.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a preclusão do 

direito de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 

 

14.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

14.4 A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da 

Autoridade Competente pela licitação, se não aceito o recurso interposto. 

 

14.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para 

determinar a contratação. 

 

14.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Secretaria de Estado da Fazenda, localizada na Rua Tenente Silveira, 60, 3° andar, sala 

CPL, Centro, Florianópolis, Santa Catarina, em dias úteis, no horário de 13 as 19 horas. 

 

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira 

sempre que não houver recurso. 

 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao Licitante vencedor pelo 

Pregoeira. 

 

15.3 Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, deverá ser submetido 

à Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira. 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 

(trinta) dias corridos, a contar da certificação de que os produtos foram aceitos, 

mediante a apresentação de: 

 

a) nota fiscal eletrônica contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços 

unitários e o valor total, que deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado da 

Fazenda/FUNDO DE ESFORÇO FISCAL, CNPJ n.º 13.954.985/0001-36, devendo constar, 

ainda, o número da licitação e do Contrato, e ser devidamente aceita e atestada pelo 

Comprador; 

b) nota de entrega atestada; 

c) o comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e  

d) dos encargos sociais. 

 

16.2 No caso de eventual atraso de pagamento, os valores serão corrigidos com base 

nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em 

observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição do Estado de Santa Catarina e 

artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

16.3 No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

 

16.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 
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necessárias, não respondendo ao comprador por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

17.1 As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos 

provenientes do financiamento junto ao BID (Contrato de Empréstimo n° 2172/OC-BR), 

consignados no FUNDO DE ESFORÇO FISCAL, subação: 10598, Elemento de Despesa: 

44.90.52.42 e Fonte de Recurso: 0192.  

 

18. DO TERMO DE CONTRATO 

 

18.1 Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será lavrado, com a empresa 

adjudicatária, contrato com vigência de 72 (setenta e dois) dias a contar da data da 

assinatura do contrato, conforme modelo constante no Anexo I deste edital, a contar da 

data de sua assinatura.  

 

18.2 A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da convocação.  Caso a adjudicatária 

seja uma empresa estrangeira, este prazo poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias. 

 

18.3 Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar 

a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à 

contratação, conforme preceitua o Artigo 4, Incisos  XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, 

e ao Comprador convocará outro Licitante classificado e, assim, sucessivamente, na 

ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o 

disposto no Artigo 7 da mesma lei. 

 

18.4 Como condição para celebração do Contrato, a empresa adjudicatária deverá 

manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

18.5 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do 

Comprador, designado como Representante que anotará, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas 

fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.  

 

18.6 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços de preços da 

empresa adjudicatária, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, 

independentemente de transcrição. 

 

18.7 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 86 a 88 da Lei   

n.º 8.666/93, além da multa de 0,03 % (três centésimos por cento), sobre o valor da 

fatura, por dia em que, sem justa causa, a Contratada não cumprir as obrigações 

assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Eletrônico, até 

o máximo de 10 (dez) dias corridos, quando, então incidirá em outras cominações 

legais. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 

empresa adjudicatária às seguintes sanções, quando for o caso: 

a) advertência; 

b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 

o comprador por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir ao Contratante pelos prejuízos resultantes 

e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

19.2 Fica facultada a defesa prévia da empresa adjudicatária, em qualquer caso de 

aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do 

ato. 

 

19.3 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso 

fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da empresa adjudicatária devidamente 

comprovada perante o Comprador. 

 

19.4 As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas no 

Termo do Contrato, parte integrante deste Edital. 

 

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

20.1 Os Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação 

brasileira e nas normas do BID. 

 

21. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S) 

 

21.1 As QUANTIDADES “A” e “B” constantes da “PLANILHA DE QUANTIDADES E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO” deverão ser entregues em dias úteis, no 

horário das 13 às 19 horas, nos seguintes endereços: 

 
- Quantidade “A” na Avenida Mauro Ramos, 1.207, Centro, CEP 88020-303, 

Florianópolis/SC (Tribunal Administrativo Tributário – TAT); 

- Quantidade “B” na Rua Saldanha Marinho, 392, Centro, CEP 88.010-450, 

Florianópolis/SC (Diretoria de Auditoria Geral – DIAG). 

 

21.2 Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição 

implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 

 

21.3 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico. 

 

21.4 Os produtos serão recebidos por uma Comissão de Recebimento, que terá, 

juntamente com o Representante, a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a 

quantidade, qualidade e adequação dos bens entregues. 

 

21.5 Aceitos os Bens, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento. 

 

21.6 Não aceitos os Bens fornecidos será comunicado à empresa adjudicatária, para 

que proceda a respectiva e imediata substituição, em um prazo não superior a 05 

(cinco) dias úteis, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o 

efetivamente entregue, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia 

adquirir. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do Comprador, em decorrência 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o 

ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, 

sem que o Licitante tenha direito a qualquer indenização, obedecendo ao disposto no 
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Artigo 18, do Decreto nº. 3.555/2000. 

 

22.2 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 

divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de 

preços de preços. 

 

22.3 À Pregoeira ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da 

licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam 

constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

 

22.4 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

22.5 Após apresentação da proposta de preços de preços não caberá desistência, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

 

22.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do 

objeto pelo Comprador.  

 

22.7 O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços 

de preços, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não 

mantiver a proposta de preços de preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e 

será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de 

expediente normais. 

 

22.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento do Licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a 

exata compreensão da sua proposta de preços, durante a realização da sessão pública 

do Pregão Eletrônico. 

 

22.10 Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, 

o lance é considerado proposta de preços. 

 

22.11 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do 

interesse do Comprador, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

22.12 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no § 1° do Artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 

22.13 Os Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

22.14 O Edital e seus Anexos, além de poderem ser lidos e retirados via Internet no site 

<http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp> poderão também ser obtidos 

na Secretaria de Estado da Fazenda, localizada na Rua Tenente Silveira, 60, 3° andar, 

sala CPL, Centro, CEP 88.010-300, Florianópolis/SC,  no horário das 13 às 19 horas, em 

http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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dias úteis. 

 

22.15 Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus anexos 

poderão ser obtidas pelo telefone (0XX48) 3664-5219 ou e-mail 

cplprofisco@sef.sc.gov.br  

 

22.16 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente 

procedimento licitatório será o da Comarca da Capital, na cidade de Florianópolis, no 

Estado de Santa Catarina. 

 

Florianópolis, 04 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Salete W. Costa dos Santos 

Pregoeira 

 

 

Autorizo 

 

 

 

 

Antonio Marcos Gavazzoni 

Secretário de Estado da Fazenda 

mailto:pregao@sef.sc.gov.br
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

ANEXO I - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS  N.º [indicar] 

 

Aos [indicar] dias do mês de [indicar] do ano de 2015, o ESTADO DE SANTA 

CATARINA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/FUNDO DE 

ESFORÇO FISCAL, inscrita no CNPJ sob o nº 13.954.985/0001-36, com sede no 

Centro Administrativo do Governo, localizado na Rodovia SC 401, km 05, 4.600, Saco 

Grande II, Florianópolis, Santa Catarina, doravante denominado apenas 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo  Sr. [indicar], RG n.º [número], CPF 

[número], e a empresa [indicar], CNPJ/MF n.º [indicar], estabelecida no [indicar], 

em [indicar], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

[indicar], [indicar nacionalidade], RG [indicar], CPF [indicar], residente e 

domiciliado na [indicar], celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão 

Eletrônico N.º [indicar], Homologado pelo Autoridade Competente, realizado nos 

termos do Contrato de Empréstimo n.º 2172/OC-BR, firmado entre o Estado de Santa 

Catarina e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID,  conforme faculta o § 5º 

do Art. 42 da Lei Federal n.º 8.666/1993, e que será regido pela Lei Federal nº 

10.520/2002, Decretos Federais  nº 5.450/2005 e n° 5.504/2005, Lei Complementar nº 

123, Portaria Interministerial nº 507/2011 do MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, no 

que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se 

às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 Constitui objeto deste contrato o fornecimento de bens – Mobiliário Corporativo 

(indicar marca/modelo) – Lote ....., a fim de atender as necessidades do 

CONTRATANTE, nos termos e condições do Edital de PE nº 051/2015, seus Anexos e 

Proposta, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

 

2.1 As QUANTIDADES “A” e “B” constantes da “PLANILHA DE QUANTIDADES E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO” (Anexo II do edital de PE nº 051/2015) 

deverão ser entregues em dias úteis, no horário das 13 às 19 horas, nos seguintes 

endereços: 

 
- Quantidade “A” na Avenida Mauro Ramos, 1.207, Centro, CEP 88020-303, 

Florianópolis/SC (Tribunal Administrativo Tributário – TAT); 

- Quantidade “B” na Rua Saldanha Marinho, 392, Centro, CEP 88.010-450, 

Florianópolis/SC (Diretoria de Auditoria Geral – DIAG). 

 

2.2 Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas no referido Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta 

condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

3.1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

a) efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

b) permitir livre acesso dos técnicos da CONTRATADA aos locais onde estiverem sendo 

instalados os bens e executados os serviços, observadas as normas de segurança 

pertinentes; 

c) preparar os locais para recebimento e instalação dos bens, comunicando à 

CONTRATADA, por escrito, a data em que poderão ser montados e instalados aqueles 

que necessitem de lugares devidamente adaptados para seu adequado funcionamento; 

d) realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues [e/ou serviços 

executados], pela Comissão de Recebimento designada, somente atestando os 

documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou 

de parte da entrega a que se referirem; 

e) rejeitar, no todo ou em parte, o bem que a(s) empresa(s) vencedora(s) entregar 

(em) fora da especificação; 

f) emitir o Termo de Recebimento Definitivo dos Bens e Serviços, por meio da Comissão 

de Recebimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento provisório e atendidas as solicitações ali formuladas. 

 

3.2. O CONTRATADO obriga-se a: 

a) proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na 

embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação 

ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento 

equivalente, para conferência; 

b) efetuar a entrega dos bens de acordo com o prazo estipulado no edital de licitação; 

c) efetuar a entrega dos bens de acordo com as especificações e demais condições 

estipuladas no edital, considerando a variação permitida nas dimensões; 

d) providenciar a importação dos bens em nome do CONTRATANTE, quando for o caso; 

e) embarcar o bem no porto e/ou aeroporto, nos prazos e condições estabelecidos em 

sua proposta de preços de preços, quando for o caso; 

f) manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e de 

qualificação exigidas na licitação que deram causa a contratação; 

g) realizar testes e corrigir defeitos nos bens, inclusive com a sua substituição quando 

necessário, sem ônus para o CONTRATANTE, durante o período de garantia; 

h) responder por todos os ônus referentes a entrega dos bens ora contratados, desde 

os salários dos seus empregados, como também os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;  

i) garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido 

nos bens e peças, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, 

de modo a assegurar ao CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou a 

respectiva indenização; 

j) responsabilizar-se: 

i) por quaisquer acidentes na entrega e instalação dos bens, inclusive quanto às redes 

de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem as 

destruições ou danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a 

assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo dos Bens e Serviços” e a integral 

liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 

ii) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições 

públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele 

relativos, se necessário; 

iii) a não efetuar quaisquer gastos para propósitos do Contrato no território de um país 

que não seja elegível para aquisições segundo as Normas do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ [indicar], de acordo com os valores 

especificados na Proposta de Preços. Os preços contratuais não serão reajustados. 

 

4.2 As despesas decorrentes da aquisição dos bens correrão por conta dos recursos 

provenientes do financiamento junto ao BID (Contrato de Empréstimo n° 2172/OC-BR), 

consignados no FUNDO DE ESFORÇO FISCAL, subação: 10598, Elemento de Despesa: 

44.90.52.42 e Fonte de Recursos: 0192.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

5.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 (trinta) 

dias corridos, a contar da certificação de que os bens foram entregues, instalados e  

aceitos, mediante a apresentação de: 

a) nota fiscal eletrônica contendo a descrição dos materiais, quantidades, 

documentos de embarque, quando for o caso, preços unitários e o valor total, 

que deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado da Fazenda/FUNDO DE 

ESFORÇO FISCAL, CNPJ 13.954.985/0001-36, devendo constar, ainda, o número 

da licitação e do Contrato, e ser devidamente aceita e atestada pelo 

CONTRATANTE; 

a1) a nota fiscal eletrônica deverá ser enviada para o email: 

geafcnfe@sef.sc.gov.br; 

b) comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos 

sociais. 

 

5.1.1 – A nota fiscal deverá demonstrar o seguinte:  

a) O valor do ICMS e do ICMS Substituição Tributária deverão ser iguais a zero, 

de forma que o valor bruto e o líquido sejam iguais. 

b) As Informações Complementares deverão indicar a expressão “Operação 

isenta nos termos do Convênio ICMS 79/05”. 

 

5.2  Ocorrendo atraso no pagamento das faturas, desde que este não decorra de ato ou 

fato atribuível à CONTRATADA, os valores serão monetariamente atualizados, a partir 

do dia de seu vencimento até o dia de sua liquidação, segundo os mesmos critérios 

adotados para atualização de obrigações tributárias, conforme estabelecido pelo art. 

117 da Constituição do Estado de Santa Catarina e art. 40, XIV, “c”, da Lei n° 

8.666/93. 

 

5.3  No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

 

5.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções 

necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

 

6.1 A vigência do Contrato será 72 (setenta e dois) dias corridos a partir da data de  

assinatura do contrato. 

 

6.2 Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 

a) O prazo de entrega dos bens do contrato é de no máximo de 35 (trinta e cinco) 

dias corridos, contado a partir da data de assinatura do contrato. 

a1) o prazo indicado acima, embora contado da data de assinatura do Contrato, 

quando se tratar de bens adquiridos no mercado externo, exclui o tempo necessário 

mailto:geafcnfe@sef.sc.gov.br
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à liberação dos bens no porto e/ou aeroporto de destino; 

a2) Os bens serão considerados entregues somente quando estiverem devidamente 

montados, conforme layout fornecido pelo Contratante, e em condições de uso.  

b) O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório dos bens deverá ser de 

07 (sete) dias corridos, contado a partir da entrega, após verificar o atendimento 

das condições contratuais; 

c) O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos bens será de 30 

(trinta) dias corridos, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, após a realização de inspeção comprovando a adequação dos bens aos 

termos contratuais e, desde que não haja pendência a solucionar. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo de servidor 

designado, mediante expedição de Portaria, nos termos do art. 67 da Lei nº 

8.666/1993. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, 

segundo a gravidade da falta cometida: 

 

a) Advertência quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso 

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato, 

ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

b) Multas: 

i) de 0,03 % (três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor dos 

equipamentos entregues com atraso, quando a adjudicatária, sem justa causa, 

deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir 

do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro, e decorridos 30 

(trinta) dias corridos de atraso, a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade 

da multa ou pelo cancelamento do pedido ou documento correspondente, em 

razão da inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de 

inexecução total, apenas a multa prevista na alínea “b” deste inciso; 

ii) de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do fornecimento, na hipótese de 

inexecução total, caracterizada esta quando a execução do objeto contratado for 

inferior a 50% (cinquenta por cento) do total, quando houver reiterado 

descumprimento das obrigações assumidas, ou quando o atraso na execução 

ultrapassar o prazo limite de 30 (trinta) dias corridos, a que se refere a alínea “a” 

deste inciso, hipótese em que será cancelado o pedido ou documento 

correspondente; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até 

que seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base na alínea anterior. 

 

8.2 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitando o 

principio do contraditório e o princípio da ampla defesa, deverá ser depositado em até 

10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação, na conta bancária da 
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CONTRATANTE nº. [indicar], do Banco do Brasil., Agência nº. [indicar], em favor da 

(nome do Comprador), ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, 

mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

 

8.3  Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos, para recolhimento da multa, o débito 

será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias corridos, após a data da notificação, e, após este prazo, o débito poderá 

ser cobrado judicialmente. 

 

8.4 No caso da CONTRATADA ser credora de valor suficiente, a CONTRATANTE poderá 

proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

 

8.5 Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 

CONTRATADA responderá pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 

 

8.6 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 

CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de 

perdas e danos junto a CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

8.7 As sanções previstas nas letras a), b) e d) desta Cláusula poderão ser aplicadas 

juntamente com as da letra b) facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º, do Art. 87, da Lei 

Federal nº. 8.666/1993. 

 

8.8 A sanção estabelecida na letra “d” desta Cláusula é de competência exclusiva do 

Secretario de Estado da Administração,  facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos de sua publicação, nos termos do § 3º, do Art. 87, da Lei 

Federal nº. 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ADITAMENTO 

 

9.1 Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, na forma e condições 

estabelecidas no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

9.2  O Contratado fica obrigado a aceitar, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

atualizado do Contrato, não cabendo nesse caso qualquer tipo de indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

10.1 O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, 

assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas 

Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo, conforme previsão 

expressa nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,   mediante 

notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de 

receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de 

acordo com as prescrições ora pactuadas,  assegurada a defesa prévia. 

 

10.2 Este Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem 

prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
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d) cometimento reiterado de faltas, devidamente anotadas; 

e) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 05 

(cinco) dias corridos, com o pagamento dos bens adquiridos até a data comunicada 

no aviso de rescisão; 

f) no caso de descumprimento da legislação sobre trabalho de menores, nos termos 

do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

 

11.1 A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, 

por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as 

despesas às expensas do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO FORO 

 

12.1 O Foro para solucionar os litígios decorrentes do presente Contrato é o da 

Comarca da Capital, na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

13.1 A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução 

do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas 

do BID. 

 

13.2 O BID reserva-se o direito de, diretamente ou por agente por ele designado, 

realizar inspeções ou auditorias nos registros contábeis e nos balanços financeiros da 

CONTRATADA relacionados com a execução do Contrato. 

 

13.3 Se, de acordo com o procedimento administrativo do Banco, ficar comprovado que 

um funcionário da CONTRATADA ou quem atue em seu lugar incorreu em práticas 

corruptas, o Banco poderá declarar inelegíveis a CONTRATADA e/ou seus funcionários 

diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, para 

participar em futuras licitações ou contratos financiados com recursos do Banco. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa 

e exclusiva do acordo entre elas celebrado.  

 

14.2 Aplicam-se ao Contratado todas as disposições referentes às Práticas Proibidas e à 

incorporação do reconhecimento recíproco de sanções por parte de Instituições 

Financeiras Internacionais (IFI). 

E, por assim estarem de pleno acordo, as partes  assinam o presente instrumento, em 

03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

Florianópolis (SC), ..... de ................ de 2015. 

 

 

 

_______________________________     _____________________________        

                   CONTRATANTE                                               CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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Nome: _______________________              Nome:__________________________ 

Assinatura: ___________________              Assinatura: ______________________ 

CPF: _________________________             CPF:____________________________ 

RG: _________________________               RG: _________________________
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA  

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 
 

 

ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PLANILHA DE QUANTIDADES, VALORES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO 

 

LOTE I – MOBILIÁRIO 

 

Item 

 

Bens 
Quantidade 

“A” 

Quantidade 

“B” 

Quantidade 

Total 

 

Un. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Unitário 

Total (R$) 

01 Armário baixo. 14 00 14 Pç 1.026,67 14.373,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 740 mm(H) x 500 

mm(P). 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 
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= 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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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 lingueta 

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 96 mm. 

Corpo(02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 

01 prateleira móvel) confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard),selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, e 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 
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Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g)  Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

02 Armário baixo. 05 00 05 Pç 1.153,33 5.766,67 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 740 mm(H) x 600 

mm(P) 

Obs.: Variação máxima de 3% nas medidas para 

mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard),selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 
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melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 lingueta 

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 96 mm. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 
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01 prateleira móvel) confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard),selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 - 

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, 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 
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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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de acordo com as 

disposições contidas na NR 17, regulamentada 

pela Portaria do Ministério do de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 
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ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva da linha ou item 

ofertado. 

03 Armário médio. 06 00 06 Pç 1.430,00 8.580,00 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 1000 mm(H) x 500 

mm(P) 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo-

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

   

   

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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= 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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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 96 mm. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 

02 prateleiras móveis) confeccionado com chapas 

de partículas de madeira de média densidade 

(MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 

termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, e 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 
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Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g)  Catálogo original da respectiva da linha ou do 

item ofertado. 

04 Armário alto. 42 00 42 Pç 1.688,33 70.910,00 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 1600 mm(H) x 500 

mm(P) 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard),selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 
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melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 lingueta 

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 zamakcom 

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 
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prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard),selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, 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 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 
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(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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 



Anexo II– Especificações Técnicas               43 

 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

05 Armário super alto com 2 portas 04 00 04 Pç 1.833,33 7.333,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 2100 mm(H) x 500 

mm(P) 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard),selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

   

   

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 

prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, e 

os bordos não aparentes do conjunto são 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 
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acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

b) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8094 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à névoa 

salina, mínimo de 500 horas, com avaliação 

conforme ABNT NBR 5770 e NBR 5841, com grau 

de enferrujamento de F0 e grau de empolamento 

de d0/t0, o teste deve ser feito em amostra que 

contenha união de solda; 

c) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8095 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à 

atmosfera úmida saturada, mínimo de 500 horas, 

o teste deve ser feito em amostra que contenha 

união de solda; 

d) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

e) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

f) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

06 Armário alto aberto 14 00 14 Pç 1.635,00 22.890,00 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 800 mm(L) x 1600 mm(H) x 500 

mm(P) 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. 

As chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 

kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática 

kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2 - 

Requisitos. 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. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 

01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo estabilizadas sob 
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pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. Os 

bordos aparentes do conjunto são 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, 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 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 
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cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

b) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8094 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à névoa 

salina, mínimo de 500 horas, com avaliação 

conforme ABNT NBR 5770 e NBR 5841, com grau 

de enferrujamento de F0 e grau de empolamento 

de d0/t0, o teste deve ser feito em amostra que 

contenha união de solda; 

c) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8095 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à 

atmosfera úmida saturada, mínimo de 500 horas, 

o teste deve ser feito em amostra que contenha 
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união de solda; 

d) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

e) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

f) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

07 Dispositivo para pasta suspensa. 04 00 04 Pç 248,67 994,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 760 mm(L) x 80 mm(H) x 440 

mm(P). 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Dispositivo (para instalação em armários) 

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 35 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 dispositivo, e lugar para armazenar duas 

   

   

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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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 texturizada, 

polimerizada em estufa a 220º C. 

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

b) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

c) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

d) Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

08 Gaveteiro volante com 3 (três) gavetas. 50 00 50 Pç 863,33 43.166,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 300 mm(L) x 587 mm(H) x 470 

mm(P). 

Obs.:  

Variação máxima permitida de 3% nas medidas 

para mais ou para menos). 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo confeccionado com chapas de Partículas de 

madeira de Média Densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 
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pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, 

resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.1, 

resistência à flexão estática kg/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos . 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. 

Gavetas (03 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 A 35 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 da 

gaveta. Capacidade de peso: 30 kg por gaveta. 

Frentes das gavetas confeccionadas com chapas 
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de Partículas de madeira de Média Densidade 

(MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 

termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 Kg/m³, 

resistência à tração perpendicular kg/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kg/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kg/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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, onde 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 e duas 

chaves (principal e reserva), com corpos 

escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 

niquelado e capa plástica. A rotação 180º da 

chave aciona haste em aço conduzida por guias, 

com ganchos para travamento simultâneo das 

gavetas. 

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

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 
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com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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. 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13961:2010, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b)   Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 
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autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo 

fabricante de no mínimo 05 (cinco) anos contra 

eventuais defeitos de fabricação; 

g)  Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

09 Mesa de trabalho em L (fornecer com tomadas 

elétricas). 

 

43 

 

00 

 

43 

 

Pç 

 

1.403,33 

 

60.343,33 

 Especificações Técnicas 

 
      

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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Dimensões: 1400 mm(L) x 600 mm(P) x 1400 

mm(L) x 600 mm(P). 

 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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, 
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confeccionados com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 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, 



Anexo II– Especificações Técnicas               58 

 

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. 

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. 

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 
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(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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 
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destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g)  Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

10 Mesa de trabalho gerencial (fornecer com tomadas 

elétricas). 

 

02 

 

00 

 

02 

 

Pç 

 

2.288,33 

 

4.576,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1950 mm(L) x 850 mm(P) x 1550 

mm(L) x 600 mm(P) 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

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 
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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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 
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pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 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 

ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo 

estas chapas dispostas em ambas as extremidades 
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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. 

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.  
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Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

11 Mesa de trabalho retangular (fornecer com 

tomadas elétricas). 

 

01 

 

00 

 

01 

 

Pç 

 

868,33 

 

868,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1000 mm(L) x 600 mm(P) x 740 

mm(H). 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. O bordo 
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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, 

confeccionados com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 



Anexo II– Especificações Técnicas               68 

 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

12 Mesa de trabalho retangular (fornecer com 

tomadas elétricas). 
04 00 04 

Pç 937,67 3.750,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1400 mm(L) x 600 mm(P) x 740 

mm(H). 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. O bordo 

que acompanha todo o contorno do tampo é 
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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, 

confeccionados com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 



Anexo II– Especificações Técnicas               72 

 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

13 Mesa de trabalho retangular (fornecer com 

tomadas elétricas). 

 

02 

 

00 

 

02 

 

Pç 

 

884,33 

 

1.768,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1200 mm(L) x 750 mm(P) x 740 

mm(H). 

Obs.: Variação máxima pertida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: prata. 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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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, 

confeccionados com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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. 
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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 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 
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b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f)  Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

14  Mesa de trabalho retangular (fornecer com 

tomadas elétricas). 

 

02 

 

00 

 

02 

 

Pç 

 

1.402,33 

 

2.804,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1600 mm(L) x 900 mm(P) x 740 mm. 

Obs.Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo inteiriço, com formato retangular, 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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 
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buchas metálicas confeccionadas em zamak 

cravadas na face inferior do tampo, possibilitando 

a montagem e desmontagem do móvel sem 

danificá-lo. O tampo possui recortes retangulares 

para acoplamento de duas caixas elétricas. Caixas 

elétricas confeccionadas em duas partes (Tampa e 

Porta Tomadas), sendo a tampa confeccionada em 

alumínio modelo basculante com abertura 105º 

fixada ao tampo por meio 2 chapinhas de aço mola 

e parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm, e a 

Porta tomada confeccionada em chapa de aço 

dobrada com espessura mínima 0,95 mm 

embutido com 04 orifícios redondos, 04 orifícios 

retangulares ambos orifícios para colocação de 

tomadas elétricas (novo padrão ABNT), 04 orifícios 

quadrados para colocação de receptores para plug 

RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento, 

e fixada ao tampo por meio de parafusos auto-

atarraxante 48 x 13 mm. 

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 – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadas com resina sintética e termo-

estabilizadas sob pressão, com 18 mm de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melamínico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² 

= 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. O bordo 
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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: 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 
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A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a)  Certificado de conformidade com a Norma ABNT 

NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8094 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à névoa 

salina, mínimo de 500 horas, com avaliação 

conforme ABNT NBR 5770 e NBR 5841, com grau 

de enferrujamento de F0 e grau de empolamento 

de d0/t0, o teste deve ser feito em amostra que 

contenha união de solda; 

d) Laudo de desempenho do produto emitido por 

laboratório acreditado pelo Inmetro, e conforme 

norma NBR 8095 – Material metálico revestido e 

não revestido - Corrosão por exposição à 

atmosfera úmida saturada, mínimo de 500 horas, 
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o teste deve ser feito em amostra que contenha 

união de solda; 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra defeito de 

fabricação; 

g) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

15 Mesa de reunião redonda. 02 00 02 Pç 1.049,33 2.098,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 1250 mm (diâmetro) x 740 mm 

(altura). 

Obs.: Variação máxima de 3% nas medidas para 

mais ou para menos. 

MDP: Carvalho Prata ou similar. 

Aço: Prata. 

Tampo confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de 

melamínico com espessura de 0,2 mm, 

texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de 

acordo com as normas NBR 14810-1 – 

   

   

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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Terminologia e NBR 14810-2 - Requisitos. 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.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica 

emitido por profissional habilitado (ergonomista ou 
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médico do trabalho e engenheiro de segurança do 

trabalho): Se o parecer for emitido por 

ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro de associação do 

profissional junto a ABERGO – Associação 

Brasileira de Ergonomia, se emitido por 

engenheiro, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro profissional junto ao CREA 

– Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, 

e da anotação de responsabilidade técnica (ART) 

com o devido comprovante de recolhimento 

bancário; 

c) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma ABNT NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

g)  Catálogo original da respectiva linha ou item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE I  R$ 250.225,67  

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE I COM DESCONTO DO ICMS R$ 220.198,59 

 

LOTE II – CADEIRAS 

 

Item 

 

Bens 

 

 

Quantidade 

“A” 

 

Quantidade 

“B” 

 

Quantidade 

Total 

 

Un. 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor Total 

Unitário 

(R$) 

01 Cadeira giratória com braços e revestimento em 

crepe na cor preta (Operacional). 

 

55 

 

67 

 

122 

 

Pç 

 

1.289,67 

 

157.339,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 

Encosto: Altura 410 mm; Largura 450 mm. 

Assento: Profundidade 460 mm; Largura 460 mm. 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

Assento: Interno em compensado multilâminas de 

madeira moldada anatomicamente a quente com 

pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. 

Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, 

alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com espessura média 

de 40 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas 

que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil 

limpeza, alta resistência mecânica contra impactos 

e resistente a produtos químicos. 

Encosto: Interno em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, 

conformado anatomicamente. 

Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, 
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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 50  kg/m3 e 

moldada anatomicamente com saliência para apoio 

lombar e espessura média de 40 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas 

que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil 

limpeza, alta resistência mecânica contra impactos 

e resistente a produtos químicos. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico 

de acabamento 

Mecanismo com regulagem permanente do 

assento e do encosto e mais posição livre para 

apoio lombar (Contato Permanente).  

Mecanismo para cadeiras operativas com corpo 

fabricado por processo robotizado de solda sistema 

MIG em chapa de aço estampada de 3 mm. 

Acabamento do corpo e encosto em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente o mecanismo com película 

de aproximadamente 60 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos. 

Mecanismo multifuncional com regulagem 

permanente do assento e do encosto e com 

sistema individual de "contato permanente" para o 

encosto com bloqueio em qualquer posição.  

Mecanismo com regulagem de inclinação  do 

encosto com bloqueio em qualquer posição 

Sistema de Contato Permanente: Com o assento 

bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do 

sistema de "contato permanente" do encosto junto 

ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através 

de um segundo sistema “freio fricção” de 7 
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lâminas de comando por alavanca de ponta 

excêntrica independente, também alojada no 

mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio 

de forma simples e com mínimo esforço através de 

simples toque (não sendo necessário o aperto 

através de rosca na alavanca e que o usuário fique 

segurando a alavanca para obter a livre flutuação). 

Suporte para encosto com regulagem de altura 

fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 

mm com nervura estrutural de reforço que confere 

alta resistência mecânica. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos.  

Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 

regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 

estágios e 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, precisos e isento 

de ruídos. 

Capa do suporte para encosto injetada em 

polipropileno texturizado que proporciona perfeito 

acabamento, integrando o design entre o assento 

e o encosto. 

Coluna de regulagem de altura por acionamento a 

gás com 125 mm de curso, fabricada em tubo de 

aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a coluna com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos. A bucha guia 
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para o pistão é injetada em resina de engenharia 

poliacetal de alta resistência ao desgaste e 

calibrada individualmente em dois passes com 

precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 

mm proporciona a 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, 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. 

Sua reduzida dimensão na vertical a torna 

especialmente recomendada para mecanismos 

usados em poltronas de grande porte onde a 

altura mínima é fator limitante. 

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. Eficiente sistema de fixação tanto na 

parte superior quanto na inferior propiciam 

travamento perfeito evitando que durante o uso da 

cadeira esta venha a se desprender da base ou, 

deixe o pistão aparecendo na parte superior 

perdendo sua função estética e de proteção, 

possibilitando assim, que o acúmulo de partículas 

possa prejudicar o funcionamento do sistema de 

regulagem de altura. 

Base para cadeira e poltrona, com 5 patas, 
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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. 

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. 

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. 

Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de 

diâmetro injetados 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 em aço trefilado 1010/1020 com 

diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 

mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em 

aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à 

base. 

Apoia Braços: Apoia-braço tubular 48x10mm com 

regulgem automática ( sem botões ou manípulos) 

de altura em nove estágios, regulagem do ângulo 

horizontal. Acabamento em polipropileno 

texturizado. Dispositivos internos de regulagem 

em nylon (PA 6). Curso de regulagem de 

85mm.Dimensões: Comprimento 258mm e largura 

94mm. 

Revestimento do assento e encosto em tecido 
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100% poliester crepe na cor preta. 

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13962/2006, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade 

Ergonômica, de acordo com as disposições 

contidas na NR 17, regulamentada pela Portaria 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social n. 

3.751, de 23/11/90, emitido por profissional 

habilitado -  Ergonomista ou Engenheiro de 

Segurança do Trabalho. Se o parecer for emitido 

por Ergonomista, deverá estar acompanhado de 

cópia autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Comprovação sobre as espumas utilizadas nos 

produtos atendendo: 

c.1) Densidade: ABNT NBR 8537/2015; 

c.2) Queima: ABNT NBR 9178/2015 VQ=0 

velocidade da queima velocidade zero; 

c.3) Determinação da Fadiga Dinâmica da Espuma 

flexível de poliuretano ABNT NBR-9177/03; 

c.4) Resistência ao Rasgo em Espuma Flexível de 

PU ABNT NBR-8516/03. 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 
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da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma ABNT NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

g) Laudo da espessura da película seca – ABNT 

NBR 10443:2008, com resultado entre 60 a 90 

microns. 

h) Laudo de que o rodízio atende á norma ABNT 

NBR 13962; 

i) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

j) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá ser 

entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

02 Cadeira giratória com braços e revestimento em 

crepe na cor preta (Gerencial). 
 

02 

 

06 

 

08 

 

Pç 

 

1.531,00 

 

12.248,00 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 

Assento: Largura de 460 mm e profundidade de 

460mm. 

Encosto: Largura de 445 mm e altura de 510 mm. 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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Assento: Interno em compensado multilâminas de 

madeira moldada anatomicamente a quente com 

pressão e espessura de 10,5 mm. 

Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, 

alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com espessura média 

de 40 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas 

que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil 

limpeza, alta resistência mecânica contra impactos 

e resistente a produtos químicos. 

Encosto: Interno em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, 

conformado anatomicamente. 

Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, 

alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com saliência para apoio 

lombar e espessura média de 40 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas 

que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil 

limpeza, alta resistência mecânica contra impactos 

e resistente a produtos químicos. 

Suporte para encosto e capa de acabamento: 

Suporte para encosto com regulagem de altura 

fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 

mm com nervura estrutural de reforço que confere 

alta resistência mecânica, sendo adequado para 

poltronas de médio e grande porte. Acabamento 
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em pintura eletrostática totalmente automatizada 

em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso 

(fosfatizado), revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente 60 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos.  

Para um perfeito apoio lombar, dispõe de 

regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 

estágios e 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, precisos e isento 

de ruídos. 

Capa do suporte para encosto injetada em 

polipropileno texturizado que proporciona perfeito 

acabamento, integrando o design entre o assento 

e o encosto. 

Mecanismo: Mecanismo para cadeiras e poltronas 

com corpo injetado em liga de alumínio sob 

pressão e placa superior em chapa de aço 

estampada que garante bom acabamento e alta 

resistência mecânica. Acabamento de superfície 

pintada eletrostaticamente em epoxi pó revestindo 

totalmente o mecanismo com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos. 

O mecanismo, proporciona excepcional conforto 

para o movimento relax, mantém o apoio lombar 

permanentemente e permite a circulação 

sangüínea nas pernas do usuário. 

O mecanismo possui comandos extremamente 

fáceis que permitem regulagem da altura e o 

bloqueio do movimento em 4 posições. 

 Sua característica principal é o movimento 

sincronizado entre o assento e encosto com 

proporção de deslocamento de 1 x 2 
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respectivamente. Essa proporção possui uma 

tolerância de  2 graus para o movimento 

sincronizado O ajuste da tensão possibilita 

adequar o movimento relax ao biotipo do usuário.   

Este mecanismo dispõe também de sistema anti-

impacto para o encosto o que impede o choque do 

encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. 

Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico 

de acabamento:  

Coluna de regulagem de altura por acionamento a 

gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de 

aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó 

com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente a coluna com película de 

aproximadamente 100 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos. A bucha guia 

para o pistão é injetada em resina de engenharia 

poliacetal de alta resistência ao desgaste e 

calibrada individualmente em dois passes com 

precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 

mm proporciona a 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. 

Sua reduzida dimensão na vertical a torna 

especialmente recomendada para mecanismos 

usados em poltronas de grande porte onde a 

altura mínima é fator limitante. 

Seu sistema preciso de acoplamento ao 
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mecanismo e a base dá-se através de cone morse, 

o que confere facilidade para montagem e casos 

eventuais de manutenção. 

Capa telescópica de 3 elementos, injetada em 

polipropileno texturizado que proporciona ótimo 

acabamento e proteção à coluna central, sendo 

elemento de ligação estética entre a base e o 

mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na 

parte superior quanto na inferior propiciam 

travamento perfeito evitando que durante o uso da 

cadeira esta venha a se desprender da base ou, 

deixe o pistão aparecendo na parte superior 

perdendo sua função estética e de proteção, 

possibilitando assim, que o acúmulo de partículas 

possa prejudicar o funcionamento do sistema de 

regulagem de altura. 

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. 

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. 

Rodízios: Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de 

diâmetro injetados 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 em aço trefilado 1010/1020 com 
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diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 

mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em 

aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à 

base. 

Por ser injetado em nylon possui 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 normas internacionais. 

Apoia Braços: Apoia-braço tubular 48x10mm com 

regulgem automática ( sem botões ou manípulos) 

de altura em nove estágios, regulagem do ângulo 

horizontal. Acabamento em polipropileno 

texturizado. Dispositivos internos de regulagem 

em nylon (PA 6). Curso de regulagem de 

85mm.Dimensões: Comprimento 258mm e largura 

94mm. 

Revestimento do assento e encosto em tecido 

100% poliester crepe na cor preta. 

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Certificado de conformidade com a Norma 

ABNT NBR 13962/2006, emitido pela própria ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou 

entidade acreditada pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 

Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 
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emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Comprovação sobre as espumas utilizadas nos 

produtos atendendo: 

c.1) Densidade: ABNT NBR 8537/2015; 

c.2) Queima: ABNT NBR 9178/2015 VQ=0 

velocidade da queima velocidade zero; 

c.3) Determinação da Fadiga Dinâmica da Espuma 

flexível de poliuretano ABNT NBR-9177/03; 

c.4) Resistência ao Rasgo em Espuma Flexível de 

PU ABNT NBR-8516/03. 

d) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

e) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma ABNT NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

f) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

g) Laudo de aderência do revestimento, emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003 – Tintas – determinação de 

aderência – com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

h) Laudo da espessura da película seca – ABNT 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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NBR 10443:2008, com resultado entre 60 a 90 

microns. 

i) Laudo de que o rodízio atende á norma ABNT 

NBR 13962; 

j) J) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

k) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá ser 

entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

03 Cadeira fixa com revestimento em vinil micro 

perfurado na cor preta. 

 

42 

 

43 

 

85 

 

Pç 

 

859,33 

 

73.043,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: 

Assento: 460 mm profundidade e 490 mm de 

largura 

Encosto: 350mm altura e 510mm largura 

Obs.: Variação máxima de 3% nas medidas para 

mais ou para menos. 

Assento: Interno em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, 

conformado anatomicamente. 

Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, 

alta resiliência, alta resistência a propagação de 

rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 

permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com espessura média 

de 40 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno  

Encosto: Interno em polipropileno injetado 
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estrutural de grande resistência mecânica, 

conformado anatomicamente. Possui orifícios que 

definem um design arrojado e possibilitam melhor 

transpiração entre o corpo do usuário e o espaldar. 

Encosto sem revestimento. 

Estrutura fixa contínua: Estrutura fixa contínua em 

tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e 

espessura de 2,25 mm, totalmente soldada por 

sistema MIG e acabamento de superfície pintado. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epóxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 70mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos .  

Esta estrutura possui acoplamento para fixação do 

apóia-braços, e possibilita a fixação do encosto 

também a esta estrutura. 

Sapatas envolventes injetadas em polipropileno. 

Revestimento do Assento: Vinil micro perfurado na 

cor preta.  

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Relatório de ensaio de acordo com a Norma 

ABNT NBR 13962:2006, emitido por laboratório 

acreditado pelo Inmetro; 

b) Parecer Técnico de Conformidade Ergonômica, 

de acordo com as disposições contidas na NR 17, 

regulamentada pela Portaria do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social n. 3.751, de 

23/11/90, emitido por profissional habilitado -  

Ergonomista ou Engenheiro de Segurança do 

Trabalho. Se o parecer for emitido por 

Ergonomista, deverá estar acompanhado de cópia 

autenticada do registro do profissional na 
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Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO; se 

emitido por Engenheiro, deverá estar 

acompanhado da cópia autenticada do registro do 

profissional junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura - CREA, bem como da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com 

o devido comprovante de quitação; 

c) Relatório de aderência do revestimento emitido 

por laboratório técnico, em conformidade com a 

ABNT NBR 11003:2009 – Tintas — Determinação 

da aderência, com resultado GR 0 (isento de 

destacamento); 

d) Laudo de desempenho do produto de, no 

mínimo, 500 horas conforme norma ABNT NBR 

8094:1983 – Material metálico revestido e não 

revestido - Corrosão por exposição à névoa salina; 

e) Certificado ambiental de cadeia de custódia do 

FSC (Forest Stewardship Council) ou CERFLOR 

(Programa Brasileiro de Certificação Florestal), em 

nome do Fabricante que comprove a procedência 

da madeira proveniente de manejo florestal 

responsável ou de reflorestamento; 

f) Laudo da espessura da película seca – ABNT 

NBR 10443:2008, com resultado entre 60 a 90 

microns. 

g) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

h) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

04 Cadeira fixa sobre longarina 03 (três) lugares com 

revestimento em vinil micro perfurado na cor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAC&url=http%3A%2F%2Finfo.fsc.org%2F&ei=IN9QVO77IcaiNtPegYgO&usg=AFQjCNG6fv7sEfbDHgbdkxfH7yRsPkPksw&sig2=zUcVAorx2bfp1qZofBN5wg
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preta.  01 00 01 Pç 3.377,67 3.377,67 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: Altura da superfície do assento: 

450mm; largura do assento: 460 a 500mm; 

profundidade da superfície do assento: 460mm; 

extensão vertical do encosto: 410mm; largura do 

encosto: 445mm; altura total da cadeira: 830mm. 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

Assento: Parte interna em compensado 

multilâminas de madeira moldada 

anatomicamente a quente com pressão de 10 

kgf/cm² e esspessura de 10 mm; espuma em 

poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 

resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente 

com densidade de 60 a 65 kg/m³ e moldada 

anatomicamente com espessura média de 40 mm; 

capa de proteção e acabamento injetada em 

polipropileno texturizado e bordas arredondadas 

que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil 

limpeza e resistente a produtos químicos. 

Encosto: Parte interna em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, 

conformada anatomicamente; espuma em 

poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 

resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente 

com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada 

anatomicamente com saliência para apoio lombar 

e espessura média de 40 mm; capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno texturizado 
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e bordas arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC, de fácil limpeza e resistente a 

produtos químicos. 

Laterais: em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura 

de 1,90 mm com acabamento de superfície 

pintado. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos . Lateral para 

banco componível em aço, fabricada por processo 

de solda sistema MIG em aço tubular oval 

50x27x1,55 mm e suoporte com 90x30x1,50 mm 

com acabamento de superfície pintado. 

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. Placa para 

fixação do assento junto à longarina para banco 

componível fabricada em chapa de aço estampada 

de 3,00 mm de grande resistência mecânica. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente o mecanismo com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos.  

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. 

Possui acoplamento para suporte para encosto 
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tipo lâmina. 

Revestimento do Assento e Encosto: Vinil micro 

perfurado na cor preta. 

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

b) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

Para este item será exigida a apresentação de 

amostra ao licitante vencedor, a mesma deverá 

ser entregue em até cinco dias úteis após a 

convocação. 

05 Cadeira fixa sobre longarina 04 (quatro) lugares 

com revestimento em vinil micro perfurado na cor 

preta. 

 

 

01 

 

 

00 

 

 

01 

 

 

Pç 

 

 

3.093,33 

 

 

3.093,33 

 Especificações Técnicas 

 

Dimensões: Altura da superfície do assento: 

450mm; largura do assento: 460 a 500mm; 

profundidade da superfície do assento: 460mm; 

extensão vertical do encosto: 410mm; largura do 

encosto: 445mm; altura total da cadeira: 830mm. 

Obs.: Variação máxima permitida de 3% nas 

medidas para mais ou para menos. 

Assento: Parte interna em compensado 

multilâminas de madeira moldada anatomicamente 

a quente com pressão de 10 kgf/cm² e esspessura 

de 10 mm; espuma em poliuretano flexível HR, 

isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a 

propagação de rasgo, alta tensão de alongamento 

e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 

deformação permanente com densidade de 60 a 

65 kg/m³ e moldada anatomicamente com 
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espessura média de 40 mm; capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno texturizado 

e bordas arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC, de fácil limpeza e resistente a 

produtos químicos. 

Encosto: Parte interna em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, 

conformada anatomicamente; espuma em 

poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta 

resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, 

alta tensão de alongamento e ruptura, baixa 

fadiga dinâmica e baixa deformação permanente 

com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada 

anatomicamente com saliência para apoio lombar 

e espessura média de 40 mm; capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno texturizado 

e bordas arredondadas que dispensam o uso do 

perfil de PVC, de fácil limpeza e resistente a 

produtos químicos. 

Laterais: em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura 

de 1,90 mm com acabamento de superfície 

pintado. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos . Lateral para 

banco componível em aço, fabricada por processo 

de solda sistema MIG em aço tubular oval 

50x27x1,55 mm e suoporte com 90x30x1,50 mm 

com acabamento de superfície pintado. 

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 



Anexo II– Especificações Técnicas               104 

 

em qualquer ponto da longarina, garantindo 

robustez e facilidade de manutenção. Placa para 

fixação do assento junto à longarina para banco 

componível fabricada em chapa de aço estampada 

de 3,00 mm de grande resistência mecânica. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epoxi pó com pré tratamento 

antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente o mecanismo com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades 

de resistência a agentes químicos.  

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. 

Possui acoplamento para suporte para encosto tipo 

lâmina. 

Revestimento do Assento e Encosto: Vinil micro 

perfurado na cor preta. 

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos. 

A licitante deverá apresentar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

a) Declaração de Garantia emitida pelo fabricante 

de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais 

defeitos de fabricação; 

b) Catálogo original da respectiva linha ou do item 

ofertado. 

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE II  R$249.101,70   

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE II COM DESCONTO DO ICMS R$219.209,50    

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO (LOTES I E II)  R$ 499.327,33  

VALOR TOTAL ESTIMADO DA AQUISIÇÃO (LOTES I E II) COM DESCONTO DO ICMS  R$439.408,05  
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)  

 

 

À Secretaria de Estado da Fazenda         

 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos nossa proposta de preços para o fornecimento dos bens descritos no 

quadro abaixo, pelo preço total de R$ .......... [indicar o valor total em número e por 

extenso], nos termos do Edital de PE nº 051/2015 e seus Anexos. 

 

Lote Item Descrição Técnica do 

Bem  

Marca Quant. Un. Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço  

Unitário Total 

 (R$) 

        

        

        

        

 

Validade da Proposta: 

Prazo de Entrega dos produtos: 

Garantia dos produtos: 

Assistência Técnica (Nome, endereço e telefone da empresa credenciada pelo 

fabricante): 

Local de entrega dos produtos:  

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 

indiretamente, fazem parte do presente objeto licitado, tais como impostos, seguros, 

taxas, ou quaisquer outros encargos que possam incidir sobre gastos da empresa, sem 

quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 

eventualmente concedidos. 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto desta licitação, comprometemos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim 

fornecemos os seguintes dados: 

 

Razão Social: _____________________________________ 

CNPJ/MF: _______________ 

Endereço: __________________________________________ 

Tel./Fax: _______________ 

CEP: ____________________ 

Cidade: __________________________ UF: __________ 

Banco: ____________ Agência: _____________ Conta Corrente: ________________ 

 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

 



Anexo III – Proposta de Preços        106 

 

Nome:________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________ 

CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 

CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 

RG nº:___________________________Expedido por: ____________ 

Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ___________________ 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Deverão ser apresentadas, juntamente com a proposta de preços, toda a 

documentação exigida na “PLANILHA DE QUANTIDADES, VALORES E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DA AQUISIÇÃO” (Anexo II do edital), tais como catálogos, certificados, 

laudos, relatórios, etc, referentes aos produtos cotados.  

2. Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas dos produtos 

descritas no site e as especificações constantes no Anexo II do Edital, prevalecerão às 

últimas. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 

HABILITAÇÃO (MODELO) 

 

 

 

[Nome da empresa], CNPJ n.º __________________sediada [Endereço completo], 

declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente 

impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

_____________________________ 

Local e Data 

 

 

 

 

______________________________ 

Nome e Identidade do Declarante 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR (MODELO) 

 

 

[Nome da empresa], CNPJ n.º [indicar], por meio de seu representante legal [nome do 

Representante Legal], portador (a) da Carteira de Identidade n° [número da Carteira 

de Identidade] e do CPF Nº. [número do CPF], declara para fins do disposto no Inciso V 

do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, em conformidade 

com o previsto no Inciso XXXIII, do Artigo 7, da Constituição Federal de 1988, que não 

possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

 

_____________________________________ 

[Nome do Representante Legal da Empresa] 

Cargo / Telefone 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL  

DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

 

ANEXO VI - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (MODELO) 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], 

inscrita no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da 

Empresa Licitante], forneceu para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa 

Emitente do atestado], inscrita no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do 

atestado], situada no [endereço da Empresa Emitente do atestado], bens cotado(s) 

[e/ou serviços], abaixo especificado(s), no período de [__/__/__ a __/__/__]: 

 

OBJETO ENTREGUE: [descrever o fornecimento dos bens] 

 

VALOR TOTAL (R$):.................................. (se possível). 

 

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está(ão) sendo/foi(ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que 

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

__________________________ 

Local e Data 

 

 

___________________________________________ 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Emitir em papel timbrado da empresa/entidade emitente ou identificá-la 

logo abaixo ou acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail. 
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL 

 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL – PROFISCO/SC 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 051/2015 

PROCESSO SEF N.º 10570/2015 

 

 

 

ANEXO VII - RELAÇÃO DOS PAÍSES MEMBROS DO BID - BANCO 

INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

 

Nota: As referências nestes documentos ao “Banco” incluem o BID, o Fumin e qualquer 

fundo administrado pelo Banco.  

Dependendo da fonte do financiamento, o Usuário deve escolher uma das seguintes 3 

opções para o item 1. O financiamento pode provir do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin) ou, 

ocasionalmente, os contratos podem ser financiados por fundos especiais que 

restringem ainda mais os critérios para a elegibilidade a um certo grupo de países 

membros. Quando for escolhida a última opção, os critérios de elegibilidade devem ser 

mencionados: 

 

1) Países Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. 

a) Países Mutuários: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile, 

República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 

Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, 

Uruguai e Venezuela. 

b) Países não Mutuários: 

(i) Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, 

Estados Unidos, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão, Noruega, Países Baixos, 

Portugal, Reino Unido, República da Coréia, República Popular da China, Suécia e 

Suíça. 

 

2) Países Membros quando o financiamento provém do Fundo Multilateral de 

Investimentos.   

a) Lista de Países: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Costa 

Rica, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, 

Honduras, Itália, Jamaica, Japão, México, Países Baixos, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Peru, Portugal, República da Coréia, República Popular da China, Espanha, Suriname, 

Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai e Venezuela. 

3) Lista de Países no caso de financiamento por um fundo administrado pelo Banco: 

(Incluir a lista de países) 

4) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e serviços. 

Estas disposições políticas tornam necessário estabelecer critérios para determinar: a) 

a nacionalidade das empresas e indivíduos elegíveis para apresentar ofertas ou 

participar em contratos financiados pelo Banco; e b) o país de origem dos bens e 

serviços. Para essa determinação, serão utilizados os seguintes critérios: 

A) Nacionalidade 

a) Uma pessoa física tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um 

dos seguintes requisitos: 

(i) é cidadã de um país membro; ou 
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(ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está 

legalmente autorizado para trabalhar nesse país. 

b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes 

requisitos: 

(ii) está legalmente constituída ou incorporada conforme as leis de um país membro do 

Banco; e 

(ii) mais de cinqüenta por cento (50%) do capital da empresa é de propriedade de 

pessoas físicas ou firmas de países membros do Banco. 

Todos os membros de uma PCA e todos os Subcontratados devem cumprir os requisitos 

acima estabelecidos. 

B) Origem dos Bens 

Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, 

colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Considera-se um bem produzido 

quando, mediante manufatura, processamento, o resultado é um item comercialmente 

reconhecido cujas características básicas, sua função ou propósito de uso são 

substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. 

No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser 

interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser 

utilizado, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este 

bem é elegível para financiamento se a montagem dos componentes for feita em um 

país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma 

combinação de vários bens individuais que normalmente são empacotados e vendidos 

comercialmente como uma só unidade, o bem é considerado proveniente do país onde 

este foi empacotado e embarcado com destino ao comprador.  Para fins de 

determinação da origem dos bens identificados como “feito na União Européia”, estes 

serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da 

União Européia. 

A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da 

empresa produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a 

origem dos mesmos. 

C) Origem dos Serviços 

O país de origem dos serviços é o mesmo da pessoa física ou empresa que presta os 

serviços conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Estes critérios são 

aplicados aos serviços conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, 

etc.), aos serviços de construção e aos serviços de consultoria. 

 


