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 EDITAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ, por meio da Comissão Permanente de Licitação, situada no Bloco SG7 – Campus 

Universitário Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina/PI, realizará licitação para 

REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por 

item e global por grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de 

setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

DATA:  20/09/2013 
HORÁRIO: 09:00 h (Horário de Brasília – DF) 
LOCAL:  www.comprasnet.gov.br 
UASG:  154048  –  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

1 – DO OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de material 

permanente (mobiliário) para atender demandas da  Universidade Federal do Piauí, 
em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I 
deste Edital. 

1.2 Em caso de divergências entre as especificações constantes no COMPRASNET e no 
edital, prevalecerão as últimas (edital).  

1.3 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I      Termo de Referência 
ANEXO II     
ANEXO III 

Modelo da Proposta  
Declaração de garantia e Assistência Técnica 

ANEXO IV  
 

Modelo da Ata de Registro de Preços 

  

2 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que: 

2.2. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular 

http://www.comprasnet.gov.br/
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no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto 
no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.  

2.3. Não poderão participar desta licitação: 

2.3.1. Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

2.3.2. Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas 
de contratar com órgãos públicos ou a entidade responsável por esta licitação, 
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993; 

2.3.3. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil 
com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

2.3.4. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 
nº 8.666, de 1993; 

2.3.5. Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

2.3.6.  Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras,   
coligadas ou subsidiárias entre si; 

 

2.3.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

2.3.8. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2.3.8.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

2.3.9. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

2.3.10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

2.3.11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

2.3.12. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          2 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

2 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.020039/13-14 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº 142/2013 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 
5.450/2005), no site: www.comprasnet.gov.br.  

3.2 Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a 
autoridade competente do órgão promotor da licitação, o(a) Pregoeiro(a), os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica, (Art. 3º, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.3 O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 
obrigatório para sua habilitação, (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão, (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 

3.5 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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, promotora da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros, (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 

4 – DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

4.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 
as propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço com valores unitários e 
totais, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, conforme consta no 
preâmbulo do edital (horário de Brasília), exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de 
propostas, (Art.21, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão, (Art. 13, Inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.3 O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 
sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (Art. 13, Inciso III, do 
Decreto nº 5.450/2005). 

4.4 A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do 
licitante (Art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005). 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.5 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 está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório (Art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.6  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital (Art. 21, § 3º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

4.7  Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (Art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

4.8 Concluída a etapa de lances a empresa detentora do menor lance deverá encaminhar sua 
proposta contendo as especificações detalhadas do objeto, no prazo máximo estabelecido pelo 
pregoeiro, com o preço unitário e total atualizados em conformidade com os lances 
eventualmente ofertados via Sistema COMPRASNET (“Convocação de anexo”)  e a critério do 
pregoeiro, poderá ser enviada posterior encaminhamento do original (via sedex).  
 

4.8.1     A Proposta de Preços assinada e digitalizada também poderá ser remetida 

por meio de mensagem para o e-mail cpl@ufpi.edu.br,  nos casos de 
solicitação do Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da documentação à área 
técnica da UFPI, sem prejuízo da disponibilização pelo Sistema Eletrônico, 
ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento 
pelo Sistema Eletrônico. 

4.9 A Proposta (referida nos subitens 4.1 e 4.8) deverá apresentar as seguintes condições: 

4.9.1 prazo de validade, corresponderá com a validade da Ata de Registro de 
Preços, a contar da data de sua apresentação; 

4.9.2 catálogo(s), folheto(s) e manual(is) em português (preferencialmente) ou 
inglês, com especificações técnicas detalhadas dos equipamentos ofertados, 
para comprovação de características técnicas obrigatórias, informando, 
inclusive, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência dos equipamentos, 
detalhados de forma clara, evitando-se jargões de uso duvidoso ou ainda não 
consagrados na terminologia de informática; 

4.9.3 prazos de entrega e  garantia  observado o exigido, no Termo de Referência – 
Anexo I deste Edital; 

4.9.5 preço unitário e total, de acordo com os preços praticados no mercado, 
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e 
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
especificações constantes do Anexo I deste Edital; 

4.9.6 estar incluídos no preço todos os insumos que o compõe, tais como as 
despesas com mão-de-obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
equipamentos objeto desta licitação; 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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4.9.7 conter as exigências consignadas no Termo de Referência – Anexo I do Edital; 

4.10 Na proposta deverá constar o nome do banco, o código da agência e o número da 
conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento. 

4.11 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

4.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

 

5 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

5.1 A partir data e horário previstos no preâmbulo deste edital, e em conformidade com o 
subitem 4.1 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 142/2013, com a divulgação das Propostas recebidas e início da 
etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450/05, publicado 
no DOU de 31 de maio de 2005. 

 

6 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

6.1 Classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva, quando 
então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, (Art. 24, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua aceitação, o 
licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

6.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

6.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo sistema. 

6.5 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

6.6 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a). 

6.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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6.9 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

6.9.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.10 No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.11 Quando a desconexão do (a) Pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez minutos, 
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

6.12 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver propostas 
apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo de até 
5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

6.12.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento dos 
lances, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

6.12.2 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocados os licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no 
subitem 6.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

6.12.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o 
objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

6.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta 
deverá encaminhar, de imediato, a proposta de preços com os respectivos valores 
readequados ao lance vencedor e a documentação através do Fax (0XX86) 3215-5924 

6.13.1 o encaminhamento da documentação original ou cópia autenticada deverá 
ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.13.2  os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são 
os relacionados no item 8 deste Edital. 

6.14 O (A) Pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para aquisição e verificará a 
habilitação do licitante, (art. 25 do Dec. 5.450/2005); 
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7– DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

7.1 O (A) Pregoeiro (a) efetuará o julgamento das Propostas, decidindo sobre aceitação 
dos preços obtidos. 

7.1.1 o julgamento será realizado pelo MENOR VALOR UNITÁRIO do item e global 
por grupo. 

7.1.2 a análise do catálago/folder com as característica do objeto ofertado, caberá 
à área técnica do Campus. 

7.2 Analisada a proposta e a aceitabilidade dos preços e as características técnicas do 
objeto ofertado para o item, o (a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta. 

7.3 Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta de menor valor, 
desde que atenda as exigências contidas no Termo de Referência. 

7.4 Havendo divergência entre as características técnicas descritas na proposta da 
empresa e as disponibilizadas pelo fabricante (como informes técnicos, manual 
técnico que acompanha o material, folders ou prospectos técnicos), prevalecerão os 
informes do fabricante, salvo os casos específicos em que o licitante esclareça os 
motivos da divergência e que sejam aceitos pela UFPI. 

7.5 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subseqüente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital. 

7.5.1 ocorrendo a situação a que se refere o subitem 7.5, o  (a) Pregoeiro(a) poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.6 Será exigida garantia e/ou validade do objeto de, no mínimo, 5 (cinco) anos, 
contado(s) do seu recebimento definitivo.  

 

8 – DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

8.2  As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

8.3 As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 
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8.3.1 comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1; 

8.3.2 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

8.3.3 atestado(s) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, que 
comprove(m) ter fornecido ou executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 
ainda, para empresas privadas, no mínimo: 

8.3.3.1 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada item;  

8.3.3.2 Não será admitido somatório de atestados para um mesmo item. 

8.3.3.3  Documento emitido pelo fabricante do (s) imobilizados (s), dirigido à 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em papel timbrado, assinada por 
representante devidamente constituído indicando que o licitante é seu 
revendedor autorizado a comercializar os produtos de sua fabricação e prestará  
garantia e assistência técnica de 05 (cinco) anos, conforme subitem 7.6 deste 
edital. 

8.2  Certificado florestal de cadeia de custódia emitida pelo fabricante da madeira utilizada nos 
produtos da empresa – madeira reflorestada (Código Florestal Brasileiro e Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação) e certificado atestando a destinação dos resíduos industriais emitido 
pela Secretaria de Meio Ambiente da localidade do fabricante.   

8.3  O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

8.4 Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto 
com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema Comprasnet, em prazo idêntico ao estipulado na mencionada condição.  

8.4.1 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

8.4.2 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, 
deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, 
Campus Ministro Petrônio Portela,Ininga- CEP 64.049-550 –Teresina 
(PI).   

8.5 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome 
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

8.5.1 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
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juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos. 

8.5.2 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em 
cartório de títulos e documentos. 

8.5.3 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 

8.5.4 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente 
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

8.5.5 A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação. 

8.6 Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, 
ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este 
Edital.  

8.7  Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

 

9 – DA PARTICIPAÇÃO  DE ÓRGÃOS/ENTIDADES  

 

9.  A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  registrará sua intenção de registro de preços no 
Portal de Compras do Governo Federal. 

9.1 O órgão/entidade participante será responsável pela manifestação de interesse em 
participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento à UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ  de sua estimativa de consumo, local de entrega, cronograma de 
contratação e respectivas especificações ou termo de referência, nos termos da Lei nº 
8.666/ 1993 e Lei nº 10.520/2002. 

15.2  Os participantes deverão garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de 
preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente. 
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15.3 Antes da realização do procedimento licitatório, os participantes deverão manifestar, 
junto à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ,  mediante a utilização da Intenção de 
Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitação. 

15.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ deverá consolidar informações relativas à 
estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos 
termos de referência encaminhados pelos participantes para atender aos requisitos 
de padronização e racionalização. 

15.5 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ poderá solicitar auxílio técnico aos participantes, 
com vistas à promoção dos atos necessários à instrução processual para a realização 
do procedimento licitatório, bem como quanto a realização de pesquisa de preços. 

15.6 Caberá ao órgão participante aplicar as penalidades de que trata o item 9 do Termo 
de Referência, garantida a ampla defesa e o contraditório, por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ.  

 

10 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARCIPANTE  
 

10.1 Os órgãos/entidades que não participaram do procedimento licitatório, quando 
desejarem poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 

10.1.1 O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada 
item registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes. 

10.1.2 As contratações adicionais não poderão exceder, por órgão e entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento 
convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 

10.2 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ somente autorizará adesão à Ata de Registro 
de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão/entidade integrante 
da ata. 

10.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações assumidas com a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ e órgãos/entidades participantes. 

10.4 Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos relativos 
à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas, observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no 
item 9 do Termo de Referência, em relação às suas próprias contratações, 
informando a ocorrência à UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ. 
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10.5 A Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Pró-Reitoria de Administração da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, em Teresina-PI. 

11 – DA REVISÃO EDO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

11.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, (art. 17 do Decreto nº 7.892/2013). 

11.2  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, (art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013). 

11.3  Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, (§ 
1º, art. 18 do Decreto nº 7.892/2013). 

11.4  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original, (§ 2º, art. 18 do Decreto nº 
7.892/2013). 

11.5  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá, (art. 19 
do Decreto nº 7.892/2013): 

11.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e (inciso 
I, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013); 

11.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação, (inciso II, art. 19 do Decreto nº 7.892/2013). 

11.6  Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa, (parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 
7.892/2013). 

11.7  O registro do fornecedor será cancelado quando, (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 

11.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços, (inciso I, art. 20 do 
Decreto nº 7.892/2013); 

11.7.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, (inciso II, art. 20 
do Decreto nº 7.892/2013); 
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11.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, (inciso III, art. 20 do Decreto nº 
7.892/2013); ou 

11.7.4 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, (inciso IV, art. 20 do Decreto 
nº 7.892/2013). 

11.8  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, (parágrafo único do art. 20 do Decreto nº 7.892/2013). 

11.9  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados, (art. 21 do Decreto nº 7.892/2013): 

11.9.1 por razão de interesse público ou, (inciso I, art. 21 do Decreto nº 
7.892/2013); 

11.9.12 a pedido do fornecedor, (inciso II, art. 21 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

12 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

12.1 A UFPI, por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira, será  responsável pelo 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e 
indicará, sempre que solicitados pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro 
e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual será emitido o 
pedido de compra. 

12.2 Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de 
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, 
assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando 
o quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor da vez. 

12.3 A emissão dos pedidos de compras/fornecimento será da inteira responsabilidade e 
iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de 
administração junto aos fornecedores e serão formalizados por intermédio de 
empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou 
por contrato, nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias. 

12.4 A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário.  

12.5 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o 
respectivo pedido de compra, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se 
refere. 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          12 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

12 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.020039/13-14 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº 142/2013 

12.6 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não 
retirar o pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as 
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções 
previstas neste Edital. 

12.6.1 o licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de 
sua convocação para retirar o Pedido de compra/fornecimento ou a Nota de 
Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previstas no item 27 deste Edital. 
(Por tratar de aquisição com obrigações futuras é obrigatório o contrato, não 
sendo possível sua substituição por Nota de Empenho.)  

12.7 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência à UFPI e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado o 
pedido de compra, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
aplicação de penalidades. 

 

13  – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
13.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 
 

13.1.1 caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

 
13.1.2 acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 

nova data para realização do certame. 
 
13.1.3 não serão aceitas petições de impugnação sem assinatura do representante 

legal da empresa, enviadas por  e-mail ou similar. 
 

15 – ESCLARECIMENTOS 

 

15.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
ao(à) Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail: (cpl@ufpi.edu.br). 

 

16 – DOS RECURSOS 

16.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, no prazo de 30 (trinta) minutos, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer,quando lhe será concedido o prazo de três dias 
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará 

mailto:cpl@ufpi.edu.br
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a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

16.1.1 a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer, nos termos do subitem acima, importará a decadência desse 
direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 
declarado vencedor. 

16.1.2 as razões de recurso deverão disponibilizado na íntegra no site 
www.comprasnet.gov.br. 

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

16.3 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

16.4 O recurso contra decisão do (a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

16.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em 
formulários próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, 
enviados por fax, bem como os que não contiverem a identificação do responsável 
legal ou preposto da empresa. 

16.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na 
Coordenadoria Permanente de Licitação – Bloco SG7 – Campus Universitário Ministro 
Petrônio Portela – Teresina/PI. 

 

17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1 A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre 
que não houver recurso ou após sua apreciação, pela autoridade competente. 

17.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo (a) 
Pregoeiro (a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.  

 

18 – DA GARANTIA 

 

18.1  Do fabricante, conforme subitem 7.6 deste edital. 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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19 – DOS PRAZOS DE ENTREGA 

 
 19.1  A Adjudicatária está obrigada ao cumprimento dos prazos constantes neste edital e no 

Termo de Referência – Anexo I. 
 

20 – DO LOCAL DE ENTREGA E ACEITA DO MOBILIÁRIO 

 
 

20.1 O mobiliário deverá  ser entregue no Almoxarifado Central, em Teresina/PI.  

20.2 O aceite do mobiliário  será de acordo com o contido nas especificações técnicas do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 

21 – DO PAGAMENTO 

21.1 O pagamento será efetuado à Adjudicatária, no prazo de até 5(cinco) dias úteis 
contados da data de aceite definitivo dos equipamentos, de acordo com as exigências 
administrativas em vigor, e a nota fiscal atestada pela Fiscalização; 

21.2 No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF (via “on line”), e caso o 
resultado seja desfavorável, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
regularização. 

21.2.1 Em não ocorrendo a regularização, proceder-se-á conforme previsto no item 
11- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS. 

21.3 Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o 
valor devido pela Universidade Federal do Piauí será atualizado financeiramente, 
obedecendo à legislação vigente. 

21.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 
serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não 
respondendo a UFPI por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes. 

                    

22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

22.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro 
de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 
mantiver a proposta, 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 de contratar com a União, e será 
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descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

22.2 Além do previsto no subitem anterior, pela inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a 
XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o 
prejuízo de outras: 

23.2.1 advertência; 

22.2.2 multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento), 
calculada sobre o valor total do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 
(quinze) dias úteis de atraso na entrega do produto caracterizando inexecução parcial; 

22.2.3 multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no 
caso de inexecução total do contrato. Entende-se por inexecução total do contrato, o 
atraso superior a 15 (quinze) dias úteis; 

22.2.4 multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), sobre o valor (pro rata) de cada 
equipamento/chamado não atendido, calculada por dia de atraso no caso.  

22.3 As sanções previstas nos subitens 22.1 e 22.2.1 poderão ser aplicadas 
concomitantemente com as dos subitens 22.2.2, 22.2.3 e 2 

.2.4, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da data em que tomar ciência.  

22.4 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF. 

22.5 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a Adjudicatária o 
contraditório e a ampla defesa. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto 
neste Edital, que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida, mediante comunicação de aviso no site 
www.comprasnet.gov.br, informando nova data e horário. 

23.2 Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser anulada por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 
fundamentado, não gerando, nesse caso, para os licitantes, qualquer direito à 
indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
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23.3 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. 

23.4 É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública. 

23.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.6 Iniciada a etapa de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

23.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à aquisição dos 
equipamentos pela Administração. 

23.8 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 normal. 

23.9 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, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 

23.10  Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 23 do Edital, o 
lance é considerado proposta. 

23.11  As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.11.1 Quanto às remessas, a CONTRATADA deverá consultar o fisco estadual sobre 
o documento a ser emitido para resguardar o transporte; 

23.11.2 As peculiaridades dos fiscos estaduais não serão motivo para dilação dos 
prazos de entrega previstos. 

23.12 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela própria contratada, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e proposta de preço, não se admitindo notas fiscais emitidas com 
outro CNPJ mesmo aquele de filial ou da matriz. 

23.13  Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações da Universidade Federal do Piauí, situada no Bloco 
SG7 do Campus Ministro Petrônio Portela – Teresina/PI  telefone (86) 3215-5924 e 
3237-1773, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, e-mail: cpl@ufpi.edu.br ou 
WWW.ufpi.br.  

mailto:cpl@ufpi.edu.br
http://www.leg.ufpi.br/
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23.15  O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI. 

Teresina (PI), 30/08/2013. 

 

GEORGE W. LOPES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial - UFPI 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETO 

 
1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de material 
permanente (mobiliário) para atender demandas da  Universidade Federal do Piauí, em 
conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no  Edital e neste Termo. 

1.2 O objeto da presente licitação trata-se de bens comuns à luz insertas no Art. 2o § 1o do 
Decreto nº 5.450, de 31/05/2005.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 
deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

1.3 AMOSTRA 
A licitante detentora da melhor proposta, após a etapa de lances, deverá apresentar (entrega e 
montagem) as amostras, no prazo máximo estabelecido pelo pregoeiro, contados da data de 
conclusão da etapa de lances, dos itens por ele estabelecidos.  
 
A licitante detentora da melhor proposta após a etapa de lances deverá apresentar juntamente 
com a amostra: 

1.1. laudos técnicos do mobiliário demonstrando o atendimento à NR-17 – Ergonomia, e 
laudos de conformidade atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade, 
previstos nas seguintes normas: NBR 13.966:2008  – Móveis para escritório  – Mesas  –  
Classificação e características físicas e dimensionais; NBR 13.961:2010  – Móveis para escritório  
–  Armários; NBR 13.967:2011  e demais normas estabelecidas nas especificações técnicas dos 
itens.   

1.1.1. Todos os ensaios deverão ser elaborados por instituto(s) nacional(is) 
conceituado(s) na área de análise de materiais, de reconhecida e irrestrita competência e 
confiabilidade, pertencente(s) à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios (RBLE) ou 
reconhecido(s) pela Rede Metrológica do estado de origem do fabricante, desde que 
emitidos há no máximo 18 (dezoito) meses. O cliente constante no laudo deverá ser o 
fabricante do móvel. 

 
As amostras deverão ser entregues no Setor de Licitação da Universidade Federal do Piauí, no 
endereço citado no rodapé deste termo.  
 
A entrega e a montagem serão obrigatoriamente acompanhadas por representante da licitante e 
a UFPI pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade dos itens no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.   
 
A licitante será responsável pela retirada e descarte dos materiais inservíveis resultantes da 
montagem das amostras, como embalagens, protetores etc.  
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Durante o período de exame das amostras, a UFPI poderá solicitar informações adicionais, 
referentes aos componentes do mobiliário.  
 
Na análise, serão considerados o atendimento às especificações, a qualidade dos materiais e dos 
acabamentos e a adequação da solução proposta. Caso as amostras não atendam integralmente 
às especificações, a licitante será desclassificada e a licitante seguinte com menor preço será 
convocada a entregar suas amostras, e, assim, sucessivamente.  
 
A desmontagem e retirada das amostras deverão ser programadas após definição do resultado 
da licitação, à exceção das amostras da empresa contratada, que serão liberadas somente após o 
primeiro recebimento do respectivo material. Caso a amostra seja aceita e não tenha sido 
destruída durante a avaliação, será considerada como unidade entregue após a contratação.  
 
A recusa ou o atraso injustificado em apresentar amostra para o item será considerada (o) como 
amostra rejeitada. Caso a amostra seja rejeitada passar-se-á para a licitante seguinte, na ordem 
de classificação, para apresentar sua amostra nas mesmas condições. Uma vez aprovada a 
amostra de determinada licitante será efetivada a aceitação de sua proposta no sistema, 
partindo-se então para a sua habilitação.  
 
Aceita a proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas e verificará a 
habilitação da licitante. 
 
 * Para a presente contratação, entende-se o termo amostra como sendo um exemplar completo 
de mobiliário constante desta licitação, construído com materiais novos, seguindo exatamente as 
especificações constantes do Anexo I, com o fim de ser analisado quanto à conformidade com o 
especificado.  
 
A CONTRATADA obriga-se a apresentar, a critério da FISCALIZAÇÃO, laudos, emitidos por 
laboratório credenciado pelo Inmetro, de conformidade de características específicas das 
amostras que as confrontem com as exigências do Edital, caso o móvel analisado não seja 
suficiente para dirimir questionamentos que porventura surjam durante sua análise. 

 
 

2 – DA JUSITIFICATIVA 

 
2  Justificativa da necessidade de aquisição 
 
A aquisição dos equipamentos se justifica para aquisição de material permanente   para atender 
demandas da Universidade Federal do Piauí. 
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2.1.      Demanda Prevista e Quantidade de Equipamentos 

2.1.1    Em conformidade com o disposto no Acórdão do TCU n.º 2080/2012-Plenário, a 
disponibilização às licitantes das informações afetas aos PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS DE CADA 
SUBITEM/MATERIAL estimados dar-se-á apenas após a fase de lances. 

2.1.2 – ÓRGÃO PARTICIPANTES (DECRETO Nº 7.892/13) 

UASG ÓRGÃO DA UASG MUNICÍPO/UF 

155008 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  TERESINA / PI 

153080  UNIVERSIDADE FEDERAL DO PERNAMBUCO  RECIFE/PE 

 

 

G
R

U
P

O
 

IT
EM

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS UND. 
QT 

 

GRUPO I – ITEM 01 A 22 

 

1 

 ARMÁRIO - Tampo em madeira MDP (aglomerado) 
de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda frontal e posterior com acabamento 
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo 
de  2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 
1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 

 

 Estrutura, Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 
18 mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Laterais, base inferior e 05 prateleiras em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Laterais com regulagens para prateleiras através de 
04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 
encaixes plásticos na face inferior da prateleira, 
oferecendo perfeito travamento. Acabamento das 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
sendo o acabamento das bordas frontais das 
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura 
com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente  pelo 
sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 
Rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível 
fixadas através de rebite repuxo ou sapatas 

UND 167 
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reguladoras de nível encaixada e fixada na base 
através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma tanto na parte interna como externa do 
armário. 

 

 02 portas de abrir com giro de 270º. Em madeira 
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu 
perímetro. Fechadura com travamento simultâneo 
superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo 
Zamak niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente 110 mm de comprimento. 

 

 As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados 
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, 
possibilitando a montagem e desmontagem dos 
mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. 

OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Para 
este item Apresentar Certificado de Conformidade de 
Produto emitido pela ABNT conforme NBR 13961:2010 – 
Armários; 
Dimensões aproximadas: Largura:  800 mm - 
Profundidade: 480 mm - Altura: 1600 mm 

 

2 

 ARMÁRIO - Tampo em madeira MDP (aglomerado) 
de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda frontal e posterior com acabamento 
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo 
de  2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 
1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 

 

 Estrutura, fundo em madeira MDP (aglomerado) de 
18 mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 

UND 160 
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espessura revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Laterais com regulagens para prateleiras através de 
04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 
encaixes plásticos na face inferior da prateleira, 
oferecendo perfeito travamento. Acabamento das 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
sendo o acabamento das bordas frontais das 
prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura 
com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente  pelo 
sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 
Rodapé em aço com sapatas reguladoras de nível 
fixadas através de rebite repuxo ou sapatas 
reguladoras de nível encaixada e fixada na base 
através de parafuso permitindo a regulagem da 
mesma tanto na parte interna como externa do 
armário. 

 

 02 portas de abrir com giro de 270º. Em madeira 
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 
com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, com raio mínimo de  2,5 mm em todo seu 
perímetro. Fechadura com travamento simultâneo 
superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo 
Zamak niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente 110 mm de comprimento. 

 
As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre 
si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade. 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Para 
este item Apresentar Certificado de Conformidade de 
Produto emitido pela ABNT conforme NBR 13961:2010 – 
Armários; 
Dimensões aproximadas Largura: 800 mm Profundidade: 
480 mm Altura: 2100 mm 

 

3 

 ARMÁRIO – COM SUPORTE PARA PASTA 
SUPENSA - Tampo em madeira MDP (aglomerado) 
de 25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 

UND 172 
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as faces. Borda frontal e posterior com acabamento 
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo 
de  2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 
1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 

 

 Estrutura, fundo e base inferior em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura (mínimo), 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Laterais e 
01 prateleira em madeira MDP (aglomerado) de 25 
mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Laterais com regulagens para prateleiras a 
cada 32 mm através de 04 pinos metálicos nas 
laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face 
inferior da prateleira, oferecendo perfeito 
travamento. Acabamento das bordas em fita de 
PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento 
das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC 
de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, 
coladas a quente  pelo sistema tipo holt-melt, em 
todo seu perímetro. Rodapé em aço com sapatas 
reguladoras de nível fixadas através de rebite 
repuxo ou sapatas reguladoras de nível encaixada e 
fixada na base através de parafuso permitindo a 
regulagem da mesma tanto na parte interna como 
externa do armário. 

 

 02 portas de abrir com giro de 270º (03 dobradiças 
em cada porta). Em madeira MDP (aglomerado) de 
18 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC 
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de  2,5 mm 
em todo seu perímetro. Fechadura com travamento 
simultâneo superior e inferior tipo cremona. 
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com 
forma côncava com aproximadamente     110 mm 
de comprimento. 

 
As laterais, fundo, tampo e base inferior são ligados entre 
si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade. 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
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a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
 
- SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA (04 UNIDADES)  
ESTRUTURASuporte em aço, com corrediças telescópicas 
de duplo estágio de abertura com deslizamento sobre 
esferas de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, 
removível do corpo por sistema de encaixe.  
 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.  
Dimensões aproximadas Largura: 800 mm Profundidade: 
480 mm Altura: 1600 mm 

 

4 

 SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA - Suporte 
em aço, com corrediças telescópicas de duplo 
estágio de abertura com deslizamento sobre esferas 
de aço cromo polido e expulsão total da gaveta, 
removível do corpo por sistema de encaixe.  

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. Para este item Apresentar 
Laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica, emitido 
por laboratório de controle de qualidade comprovando que: 

- Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 mílimetros 
de espessura. 

- Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 

UND 170 
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 ARMÁRIO DIRETOR TIPO - Superfície em madeira 
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda 
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC 
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de  2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt em todo seu perímetro. 

 

UND 150 
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 Estrutura, fundo em madeira MDP (aglomerado) de 
18 mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Laterais, base inferior e 04 prateleiras 
reguláveis (02 maiores e 02 menores) em madeira 
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura 
(mínimo),  revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Laterais com regulagens para prateleiras a cada 32 
mm através de 04 pinos metálicos nas laterais do 
armário e 04 encaixes plásticos na face inferior das 
prateleiras, oferecendo perfeito travamento. 
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm 
de espessura, sendo o acabamento das bordas 
frontais das laterais e das prateleiras em fita de 
PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 
mm, coladas a quente  pelo sistema tipo holt-melt 
em todo seu perímetro. Rodapé em aço com 
sapatas reguladoras de nível fixadas através de 
rebite repuxo ou sapatas reguladoras de nível 
encaixada e fixada na base através de parafuso 
permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 
interna como externa do armário. 

 

 04 portas de abrir com giro mínimo de 110º (02 
dobradiças em cada porta). Em madeira MDP 
(aglomerado) de  18 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com 
raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro.  

 
As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados 
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade. 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. OBS.: As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para 
mais ou para menos.  
Dimensões aproximadas Largura:  2000 mm Profundidade:  
480 mm Altura:740 mm 

 

6 

 ESCANINHO  ABERTO  COM 15 NICHOS -  Tampo em 
madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e 

UND 150 
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posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema tipo 
holt-melt, com raio de 2,5 mm em todo seu 
perímetro. Bordas transversais com acabamento em 
fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu 
perímetro. 

 

 Estrutura, fundo em madeira MDP de 18 mm de 
espessura revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 04 
laterais verticais (02 externas e 02 internas), base 
inferior, 12 prateleiras fixas  em madeira MDP de 25 
mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC 
de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das 
bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 
mm de espessura com raio de 2,5 mm, coladas a 
quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu 
perímetro. Rodapé Sapatas reguladoras de nível 
encaixada e fixada na base através de parafuso 
permitindo a regulagem da mesma tanto na parte 
interna como externa do armário. 

  
As laterais, fundo, tampo, base inferior e prateleiras fixas 
são ligadas entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, 
possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, 
várias vezes, sem perder a qualidade. 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa, com acabamento texturizado. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. 
Dimensões aproximadas Largura: 900 mm Profundidade: 
480 mm Altura: 2100 mm 

 

7 

 ESCANINHO  COM 08 PORTAS - Tampo em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Borda frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de  2,5 
mm em todo seu perímetro. Bordas transversais 
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-
melt, em todo seu perímetro. 

 

UND 150 
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 Estrutura, Fundo em madeira MDP (aglomerado) de 
18 mm de espessura revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Laterais, base inferior e divisões centrais 
em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de 
espessura (mínimo), revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Rodapé em aço, com sapatas reguladoras 
de nível, fixadas através de rebite repuxo ou 
sapatas reguladoras de nível, encaixada e fixada na 
base através de parafuso permitindo a regulagem 
da mesma tanto na parte interna como externa do 
armário. 

 

 Composto de 8 nichos para armazenamento de 
pertences. 08 portas de abrir com giro de 110º (02 
dobradiças em cada porta). Em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de  2,5 
mm em todo seu perímetro. Fechadura com 
travamento simples. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente 110 mm de comprimento. 

 
As laterais, fundo, tampo, base inferior e divisões centrais 
são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, 
possibilitando assim a montagem e desmontagem dos 
mesmos, várias vezes, sem perda da qualidade.Todas as 
peças metálicas devem receber pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa.Dimensões aproximadas Largura: 
800 mm Profundidade: 480mm  Altura: 2100 mm 
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 GAVETEIRO TIPO - Tampo em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com 
raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. 
Bordas transversais com acabamento em fita de 
PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente, 
pelo sistema tipo holt-melt, em todo seu perímetro. 

 

 Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos 

UND 168 
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em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Acabamento das 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
coladas a quente pelo sistema holt-melt,  em todo 
seu perímetro. 04 rodizios sendo 02 com travas. 

 Gaveteiro volante com 03 gavetas. Gavetas 
confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de 
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de 
eletro-fusão, com deslizamento suave sobre 
corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em 
aço. Frente das gavetas em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente  110 mm de comprimento. 
Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu 
perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta 
superior com fechamento simultâneo das 03 
gavetas, com 02 chaves dobráveis.As laterais, 
fundo, tampo e base inferior são ligados entre si 
pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias 
vezes, sem perder a qualidade. 

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa, com acabamento preto liso. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Para 
este item Apresentar Certificado de Conformidade de 
Produto emitido pela ABNT conforme NBR 13961:2010 – 
Armários; 
Dimensões aproximadas: Largura: 400 mm Profundidade: 
520mm Altura: 550 mm 
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 GAVETEIRO TIPO - Superfície em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com 
raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro. 
Bordas transversais com acabamento em fita de 
PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. 

 

 Fundo, laterais e base inferior em madeira MDP 

UND 150 
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(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Acabamento das 
bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
coladas a quente pelo sistema holt-melt,  em todo 
seu perímetro. 04 rodízios sendo 02 com travas. 

 Gaveteiro volante com 01 gaveta e 01 gavetão para 
pasta suspensa. Gaveta e gavetão para pasta 
suspensa confeccionados em chapa de aço #24 
(0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e 
soldada através de eletro-fusão, com deslizamento 
suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon 
e eixos em aço no caso das gavetas e com 
deslizamento suave sobre corrediças telescópicas 
no caso do gavetão para pasta suspensa ou em 
madeira MDP (aglomerado) de 15 mm de 
espessura (mínimo), revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Frente da gaveta e do gavetão para pasta 
suspensa em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com 
forma côncava com aproximadamente 110 mm de 
comprimento. Acabamento das bordas em fita de 
PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 
todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente 
da gaveta superior com fechamento simultâneo da  
gaveta e do gavetão para pasta suspensa, com 02 
chaves dobráveis.   

As laterais, fundo, superfície e base inferior são ligados 
entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a 
montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, 
sem perder a qualidade.  
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando 
a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó 
aplicada pelo processo de deposição eletrostática com 
polimerização em estufa. OBS:  As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para 
mais ou para menos. Para este item Apresentar Certificado 
de Conformidade de Produto emitido pela ABNT conforme 
NBR 13961:2010 – Armários; 
Dimensões aproximadas Largura: 400 mm Profundidade: 
520mm Altura: 550 mm 

 

10 

MESA PENINSULAR   -  Superfície sobreposta à estrutura 
em formato peninsular. Em madeira MDP (aglomerado) de 
25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda 

UND 150 
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longitudinal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com 
raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Borda 
transversal com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo 
seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em 
PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas. 02 
painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em  fita  de PVC  de 1 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem 
de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo 
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de 
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às 
estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 
repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa 
de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis 
frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa 
através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e 
buchas metálicas.  Estrutura lateral para saída de 600mm, 
01 estrutura lateral em aço em forma de “I”. Estrutura 
vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de 
perfil de aço fechado, formando 02  colunas paralelas em 
forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com 
fechamento lateral externo e interno removíveis para 
passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 
mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 20x40 mm 
em chapa  #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 
Travamento inferior do  pórtico em  chapa  de  aço 
estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 
mm) de espessura (mínimo), com extremidades 
arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior 
colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível. Estrutura lateral peninsular, 01 
estrutura lateral em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço 
fechado, formando 02  colunas paralelas em forma de 
pórtico distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 
lateral externo e interno removíveis para passagem de 
fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de 
espessura (mínimo). Travamento superior e inferior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 20x20 mm 
em chapa  #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). No 
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travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço 
para adaptação de reguladores de nível. 
Estrutura central, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido 
utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para 
passagem de fiação, com fechamento frontal removível em 
chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura 
(mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com 
seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço 
para adaptação de regulador de nível. Componentes 
metálicos, Todas as peças metálicas recebem pré-
tratamento de desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para receber à 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos .  
Apresentar Relatório de Ensaio/laudo emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO e reconhecido 
nacionalmente em conformidade com a NBR 13966:2008 – 
Móveis para escritório - Mesas. 
Dimensões aproximadas Largura: 1800X1600 mm 
Profundidade: 800X600 mm Altura: 740 mm 
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 MESA ORGÂNICA - Superfície, sobreposta à 
estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 
mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda frontal e posterior com acabamento 
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais 
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais 
e central da mesa através de parafusos de aço e 
buchas metálicas.Painéis frontais, 02 painéis 
frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Bordas com acabamento em  fita  de PVC  de 1 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais 
horizontais para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, 
lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) 
de espessura (mínimo), fixadas às estruturas 
laterais e central da mesa através de rebites de 
repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de 

UND 173 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          32 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

32 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.020039/13-14 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº 142/2013 

altura aproximadamente, com suportes para 
tomadas em chapa de aço fixados nas calhas 
através de encaixe. Painéis frontais fixados às 
estruturas laterais e central da mesa através de 
rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e 
buchas metálicas. 02 estruturas laterais em aço em 
forma de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de 
aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não 
sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, 
formando 02  colunas paralelas em forma de pórtico 
distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento 
lateral externo e interno removíveis para passagem 
de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) 
de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 
20x40 mm em chapa  #18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). Travamento inferior do  pórtico em  chapa  
de  aço estampada no formato de arco, em chapa 
de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. No 
travamento inferior colocação de rebites de repuxo 
de aço para adaptação de reguladores de 
nível.Estrutura central em chapa de aço #18 (1,20 
mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo 
permitido utilização de perfil de aço fechado, 
formando 01 canal para passagem de fiação, com 
fechamento frontal removível em chapa dobrada de 
aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). 
Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção 
oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo 
de aço para adaptação de regulador de nível.Todas 
as peças metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. OBS.: As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% 
para mais ou para menos. Apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto emitido pela ABNT 
conforme NBR 13966:2008 – Móveis para escritório 
- Mesas 

Dimensões aproximadas Largura: 1400x1400 mm 
Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm 
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MESA ORGÂNICA  -  Superfície sobreposta à estrutura. 
Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior 

UND 153 
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com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. 
Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de 
parafusos de aço e buchas metálicas.02 painéis frontais, 
em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento 
em  fita  de PVC  de 1 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas 
estruturais horizontais para passagem de fiação sob o 
tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, 
lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central 
da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, 
medindo 120 mm de altura aproximadamente, com 
suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas 
calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às 
estruturas laterais e central da mesa através de rebites de 
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. 
Estruturas laterais, 02 estruturas laterais em aço em forma 
de “I”. Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 
(1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido 
utilização de perfil de aço fechado, formando 02  colunas 
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 
mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis 
para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 
(0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 20x40 mm 
em chapa  #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 
Travamento inferior do  pórtico em  chapa  de  aço 
estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 
mm) de espessura (mínimo), com extremidades 
arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior 
colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de 
reguladores de nível. 
Estrutura central em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido 
utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para 
passagem de fiação, com fechamento frontal removível em 
chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura 
(mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com 
seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço 
para adaptação de regulador de nível.Todas as peças 
metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 
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receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 
OBS.: As medidas externas são aproximadas, podendo 
sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. 
Apresentar Certificado de Conformidade de Produto 
emitido pela ABNT conforme NBR 13966:2008 – Móveis 
para escritório – Mesas Dimensões aproximadas Largura: 
1600x1600 mm Profundidade: 600x600 mm Altura: 740 mm 
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 SUPORTE PARA CPU CARRINHO TUBO -  
Estrutura em tubo de aço com seção redonda 5/8” 
de diâmetro em chapa #18 (1,20 mm)  de espessura 
(mínimo) e base inferior em chapa de aço #18 (1,20 
mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada.  02 
rodízios em nylon na parte posterior,  sendo a  parte 
frontal fixa.  

 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Para este item Apresentar Laudo/ensaio de 
tinta aplicada a estrutura metálica, emitido por 
laboratório de controle de qualidade comprovando 
que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b) Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 

UND 494 
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  MESARETANGULAR 
SUPERFÍCIESOBREPOSTA À ESTRUTURA. Em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Borda frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais 
da mesa através de parafusos de aço e buchas 
metálicas.PAINEL FRONTALEm madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em 
fita de PVC  de      1 mm de espessura, colada a 

UND 283 
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quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 01 calha estrutural horizontal para 
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o 
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da 
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de 
aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, 
com suporte para tomadas em chapa de aço fixado 
na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de 
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas 
metálicas.ESTRUTURAS LATERAIS02 estruturas 
laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), não sendo permitido utilização 
de perfil de aço fechado, formando 02  colunas 
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si 
em 120 mm aproximadamente, com fechamento 
lateral externo  e interno removíveis para passagem 
de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) 
de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 
20x40 mm em chapa  #18  (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). Travamento  inferior  do  pórtico em  
chapa  de  aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura 
(mínimo), com extremidades arredondadas na 
mesma chapa. No travamento inferior colocação de 
rebites de repuxo de aço  para adaptação de 
reguladores de nível.COMPONENTES METÁLICOS 
Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. 

 
– GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 
 
MEDIDAS APROXIMADAS 
Largura:   400 mm 
Profundidade:   450 mm 
Altura:   290 mm 
 
ESTRUTURAFundo, laterais, base superior e base inferior 
em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestidos em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas 
em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente 
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pelo sistema holt-melt,  em todo seu perímetro. 
 
GAVETASGaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas 
confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de 
espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-
fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, 
roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em 
madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak 
niquelado redondo com forma côncava com 
aproximadamente  110 mm de comprimento. Acabamento 
das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada 
a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 
mm em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento 
simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves 
dobráveis.COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças 
metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, 
decapagem e fosfatização, preparando a superfície para 
receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo 
de deposição eletrostática com polimerização em estufa, 
com acabamento preto liso. OBS.: As medidas externas 
são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para 
mais ou para menos. Apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto emitido pela ABNT conforme 
NBR 13966:2008 – Móveis para escritório – Mesas. Para 
este item Apresentar Laudo/ensaio de tinta aplicada a 
estrutura metálica, emitido por laboratório de controle de 
qualidade comprovando que: 
a) Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 mílimetros 
de espessura. 
 
b) Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas: Largura: 1200 mm Profundidade: 
600 mm Altura: 740 mm 
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 MESA  - SUPERFÍCIESOBREPOSTA À 
ESTRUTURA. Em madeira MDP (aglomerado) de 
25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda frontal e posterior com acabamento 
em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais 
com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais 
da mesa através de parafusos de aço e buchas 

UND 200 
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metálicas.PAINEL FRONTALEm madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em  
fita  de PVC  de 1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 01 calha estrutural horizontal para 
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o 
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da 
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de 
aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, 
com suporte para tomadas em chapa de aço fixado 
na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de 
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas 
metálicas.ESTRUTURAS LATERAIS02 estruturas 
laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), não sendo permitido utilização 
de perfil de aço fechado, formando 02  colunas 
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si 
em 120 mm aproximadamente, com fechamento 
lateral externo  e interno removíveis para passagem 
de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) 
de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 
20x40 mm em chapa  #18  (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). Travamento  inferior  do  pórtico em  
chapa  de  aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura 
(mínimo), com extremidades arredondadas na 
mesma chapa. No travamento inferior colocação de 
rebites de repuxo de aço  para adaptação de 
reguladores de nível.COMPONENTES 
METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem 
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para receber à 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. OBS.: As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% 
para mais ou para menos. Apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto emitido pela ABNT 
conforme NBR 13966:2008 – Móveis para escritório 
– Mesas. Para este item Apresentar Laudo/ensaio 
de tinta aplicada a estrutura metálica, emitido por 
laboratório de controle de qualidade comprovando 
que: 
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 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Largura 800 mm Profundidade: 
600 mm Altura: 740 mm 
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 MESA  - Superfície, Sobreposta à estrutura. Em 
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Borda frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm 
em todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais 
da mesa através de parafusos de aço e buchas 
metálicas.Paine frontal em em madeira MDP 
(aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Bordas com acabamento em  
fita  de PVC  de      1 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, em todo seu 
perímetro. 01 calha estrutural horizontal para 
passagem de fiação sob o tampo, permitindo o 
acesso a todo cabeamento de energia, lógico e 
telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais da 
mesa através de rebites de repuxo e parafusos de 
aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, 
com suporte para tomadas em chapa de aço fixado 
na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às 
estruturas laterais da mesa através de rebites de 
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas 
metálicas.ESTRUTURAS LATERAIS02 estruturas 
laterais em aço em forma de “I”. Estrutura vertical 
em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo), não sendo permitido utilização 
de perfil de aço fechado, formando 02  colunas 
paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si 
em 120 mm aproximadamente, com fechamento 
lateral externo  e interno removíveis para passagem 
de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) 
de espessura (mínimo). Travamento superior do 
pórtico em  tubo de  aço com seção retangular 
20x40 mm em chapa  #18  (1,20 mm) de espessura 
(mínimo). Travamento  inferior  do  pórtico em  

UND 202 
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chapa  de  aço estampada no formato de arco, em 
chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura 
(mínimo), com extremidades arredondadas na 
mesma chapa. No travamento inferior colocação de 
rebites de repuxo de aço  para adaptação de 
reguladores de nível.COMPONENTES 
METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem 
pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e 
fosfatização, preparando a superfície para receber à 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. OBS.: As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% 
para mais ou para menos. Apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto emitido pela ABNT 
conforme NBR 13966:2008 – Móveis para escritório 
– Mesas. Para este item Apresentar Laudo/ensaio 
de tinta aplicada a estrutura metálica, emitido por 
laboratório de controle de qualidade comprovando 
que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Largura: 1000 mm Profundidade: 
600 mm Altura: 740 mm 
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 MESA REDONDA  - SUPERFÍCIE SOBREPOSTA 
À ESTRUTURA. Em madeira MDP (aglomerado) de 
25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda longitudinal com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, 
em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 Sustentação da superfície através de estrutura de 
aço em forma de “X”. Coluna vertical em tubo de 
aço redondo de 04” (101,60 mm) de diâmetro em 
chapa #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo). 04 
travamentos superiores em tubo de aço com seção 
retangular 20x40 mm em chapa  #18  (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). 04 travamentos  inferiores 
(mínimo) em  chapa  de  aço estampada no formato 
de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de 
espessura (mínimo), com extremidades 
arredondadas na mesma chapa. Nos travamentos 
inferiores colocações de rebites de repuxo de aço 

UND 100 
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para adaptação de reguladores de nível. 
 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Para este item Apresentar Laudo/ensaio de 
tinta aplicada a estrutura metálica, emitido por 
laboratório de controle de qualidade comprovando 
que: 

 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b)Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas 
Diâmetro: 1000 mm 
Altura:740 mm 

 

18 

 MESA REDONDA - Superfície sobreposta à 
estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 
mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda longitudinal com acabamento em 
fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente 
pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm, 
em todo seu perímetro. Fixada à estrutura da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 Estrutura de sustentação da superfície através de 
estrutura de aço em forma de “X”. Coluna vertical 
em tubo de aço redondo de 04” (101,60 mm) de 
diâmetro em chapa #16 (1,50 mm) de espessura 
(mínimo). 04 travamentos superiores em tubo de 
aço com seção retangular 20x40 mm em chapa  
#18  (1,20 mm) de espessura (mínimo). 04 
travamentos  inferiores (mínimo) em  chapa  de  aço 
estampada no formato de arco, em chapa de aço 
#14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com 
extremidades arredondadas na mesma chapa. Nos 
travamentos inferiores colocações de rebites de 
repuxo de aço para adaptação de reguladores de 
nível. 

 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 

UND 107 
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estufa. OBS.: As medidas externas são 
aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% 
para mais ou para menos.  Apresentar Relatório de 
Ensaio/laudo emitido por laboratório acreditado pelo 
INMETRO e reconhecido nacionalmente em 
conformidade com a NBR 13966:2008 – Móveis 
para escritório - Mesas. Para este item Apresentar 
Laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metálica, 
emitido por laboratório de controle de qualidade 
comprovando que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Diâmetro: 1200 mm Altura: 740 
mm  
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 MESA PARA REUNIÃO - Superfície sobreposta à 
estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 
mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda longitudinal com acabamento em 
Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 
estruturas laterais tubulares da mesa através de 
parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 
(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 
(1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se 
interligam por meio de travessa em tubo retangular 
60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebites de 
repuxo de aço para adaptação de reguladores de 
nível. 

 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Apresentar Relatório de Ensaio/laudo 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e 
reconhecido nacionalmente em conformidade com a 
NBR 13966:2008 – Móveis para escritório - Mesas. 
Para este item Apresentar Laudo/ensaio de tinta 
aplicada a estrutura metálica, emitido por laboratório 
de controle de qualidade comprovando que: 

UND 50 
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 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b)Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Largura: 2400 mm Profundidade: 
1000/1200/1000 mm Altura:740 mm 
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 MESA PARA REUNIÃO  - SUPERFÍCIE 
SOBREPOSTA À ESTRUTURA. Em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda longitudinal com 
acabamento em Fita de PVC de 3 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
com raio mínimo de 2,5 mm, em todo seu perímetro. 
Fixada às estruturas laterais tubulares da mesa 
através de parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 04 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 
(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 
(1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se 
interligam por meio de travessa em tubo retangular 
60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebites de 
repuxo de aço para adaptação de reguladores de 
nível. 

 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Apresentar Relatório de Ensaio/laudo 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e 
reconhecido nacionalmente em conformidade com a 
NBR 13966:2008 – Móveis para escritório - Mesas. 
Para este item Apresentar Laudo/ensaio de tinta 
aplicada a estrutura metálica, emitido por laboratório 
de controle de qualidade comprovando que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b)Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Largura: 2700 mm Profundidade:  
1000/1200/1000 mm Altura: 740 mm 

UND 50 
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 MESA PARA REUNIÃO  - Superfície sobreposta à 
estrutura. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 
mm de espessura, revestida em laminado 

UND 50 
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melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Borda longitudinal com acabamento em 
Fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 
2,5 mm, em todo seu perímetro. Fixada às 
estruturas laterais tubulares da mesa através de 
parafusos de aço e buchas metálicas. 

 

 06 estruturas laterais verticais tubulares de 04” 
(101,60 mm) de diâmetro, em chapa de aço #16 
(1,50 mm) de espessura (mínimo). As estruturas se 
interligam por meio de travessa em tubo retangular 
60x40 em chapa de aço #18 (1,20 mm) de 
espessura (mínimo). Colocação de rebites de 
repuxo de aço para adaptação de reguladores de 
nível. 

 

 Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Apresentar Relatório de Ensaio/laudo 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e 
reconhecido nacionalmente em conformidade com a 
NBR 13966:2008 – Móveis para escritório - Mesas. 
Para este item Apresentar Laudo/ensaio de tinta 
aplicada a estrutura metálica, emitido por laboratório 
de controle de qualidade comprovando que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b)Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
Dimensões aproximadas Largura: 3600 mm Profundidade:  
1000/1200/1000 mm Altura: 740 mm 
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 MESA DE CENTRO - Tampo em madeira MDP 
(aglomerado), de 25 mm de espessura, revestida 
em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado em ambas as faces. Bordas com 
acabamento em  perfil de PVC flexível 25 mm c/ 
alma.  
 

 04 estruturas verticais. Em tubo de aço industrial 
redondo de 50,8 mm de diâmetro em chapa #16 
(1,5mm) de espessura, com acabamento cromado e 
com deslizados em material plástico. Para este item 
Apresentar Laudo/ensaio de tinta aplicada a 
estrutura metálica, emitido por laboratório de 

UND 50 
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controle de qualidade comprovando que: 

 Medida da espessura da camada de tinta em 
substrato de base ferrosa com no mínimo 100 
mílimetros de espessura. 

 

 b)Resistência ao arranhamento acima de 10kg. 
 
Dimensões aproximadas Largura:  600 mm Profundidade:  
600 mm Altura: 380 mm 

GRUPO II – ITEM 23 A 27 

 

23 

 BANCADA ELETRÔNICA - MEDIDAS GERAIS 
APROXIMADAS 

Largura: 1400 mm TAMPO E SOBRETAMPO 
Profundidade: 800 mm TAMPO 
Altura: 850 mm TAMPO 
Altura: 1200 mm SOBRETAMPO 
 
 

 Sobre tampo, sobreposta à estrutura. Em madeira 
MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces. Borda 
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC 
de 3 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em 
todo seu perímetro. Bordas transversais com 
acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. Passagem de fiação com 
acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais 
da mesa através de parafusos de aço e buchas 
metálicas.Dimensões aproximadas 
1400X300X1200MM 

 

 Superfície sobreposta à estrutura. Em madeira MDP 
(aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado 
em ambas as faces. Borda frontal e posterior com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio 
mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas 
transversais com acabamento em fita de PVC de 
1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de 
fiação com acabamento em PVC. Fixada às 
estruturas laterais da mesa através de parafusos de 
aço e buchas metálicas.Painel frontal em madeira 
MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, 
revestida em laminado melamínico de baixa 

UND 115 
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pressão texturizado em ambas as faces. Bordas 
com acabamento em  fita  de PVC  de  1 mm de 
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, 
em todo seu perímetro. 01 calha estrutural 
horizontal para passagem de fiação sob o tampo, 
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, 
lógico e telefônico, em chapa de aço #18  (1,20 mm) 
de espessura (mínimo), fixada às estruturas laterais 
da mesa através de rebites de repuxo e parafusos 
de aço, medindo 120 mm de altura 
aproximadamente, com suporte para tomadas em 
chapa de aço fixado na calha através de encaixe. 
Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa 
através de rebites de repuxo de aço e parafusos de 
aço e buchas metálicas.04 estruturas laterais em 
aço em forma de “I”. Estrutura vertical em tubo de 
aço com seção oblonga 40x77 mm em chapa #18 
(1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento 
superior e inferior do pórtico em  tubo de  aço com 
seção retangular 20x40 mm em chapa  #18  (1,20 
mm) de espessura (mínimo). No travamento inferior 
colocação de rebites de repuxo de aço  para 
adaptação de reguladores de nível.Todas as peças 
metálicas recebem pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa.  

 

24 

 R
RACK PARA COMPUTADOR - Superfície superior 
em Vidro temperado incolor com 10 mm de 
espessura. Suportes de apoio ao vidro em alumínio 
com 70 mm de altura. Estrutura e suportes de apoio 
para fixação ao plano de trabalho, fixada ao vidro 
por colagem pelo sistema UV. Acompanhando o 
desenho da superfície inferior, para apoio de 
monitor. 

 

 S
uperfície inferior em madeira MDP (aglomerado) de 
25 mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces, padrão madeirado. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com 
raio mínimo de  2,5 mm em todo seu perímetro, no 
mesmo padrão madeirado. Com curvatura de 
design especial e raio de 1200 mm.  

 

UND 150 
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 P
ainel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 
mm de espessura, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces, padrão madeirado. Bordas com 
acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, 
colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, em todo 
seu perímetro.  

 

 E
strutura metálica em tubo de aço seção retangular 
20x40 mm em chapa # 18 (1,20 mm) de espessura 
(mínimo), em formato de “C”, com painel em 
madeira MDP (aglomerado) de 25mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado em ambas as faces, 
padrão madeirado, fixado na estrutura tubolar com 
função estrutural. Na parte inferior colocação de 04 
rodízios de nylon, sendo 02 com travas. 

 

 T
odas as peças metálicas recebem pré-tratamento 
de desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. 

Dimensões aproximadas largura: 1250 mm Profundidade: 
700 mm Altura:  740 mm 
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 QUADRO - DIMENSÕES 120 X 300 cm - Quadro 
branco ou verde com acabamento quadriculado ou 
liso com duas faces de escrita medindo 1200 x 3000 
mm. Confeccionado em laminado decorativo, alta 
pressão, espessura 6 mm, com miolo em camadas 
branco ou verde e preto, sendo duas camadas 
brancas ou verdes e três pretas, com bordas 
arredondadas. As duas faces possuem o mesmo 
acabamento. A estrutura de sustentação é feita em 
ferro chato de 1”1/4 em formato retangular no 
tamanho de 1200 x 1020 mm onde são fixados 4 
parafusos 5,0X60 PAN PHS BI para fixação deste 
na parede. Para prender esta estrutura de ferro na 
parte posterior do laminado são utilizadas 2 (duas) 
presilhas na parte superior, feitas em chapa de aço 
fina # 14 dobradas a frio, e  2 (duas) na parte 
inferior feitas em chapa de aço fina # 16 dobradas a 
frio. Soldado na parte inferior central da estrutura de 
ferro, está um suporte para apagador feito em 
chapa de aço fina # 14 dobrada a frio. Esta 
estrutura de ferro também não permite que o quadro 

UND 52 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

                                                                  Comissão Permanente de Licitação                                                          47 

UFPI – PRAD / Diretoria Administrativa - Comissão Permanente de Licitação - Campus Univ. Min. Petrônio Portela Ininga 
cpl@ufpi.edu.br – www.ufpi.br - CNPJ: 06.517.387/0001-34 – Fone: (86) 3215-5924 / Fone/faz: (86) 3237-1773 – 64049-550 – 

Teresina-PI 

 

 

47 
Fl. nº _________________  

Proc. nº 23111.020039/13-14 

Rubrica _______________ 

Pregão Eletrônico SRP nº 142/2013 

fique diretamente em contato com a parede. 
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 QUADRO - DIMENSÕES 120 X 200 cm - Quadro 
branco ou verde com acabamento quadriculado ou 
liso com duas faces de escrita medindo 1200 x 2000 
mm. Confeccionado em laminado decorativo, alta 
pressão, espessura 6 mm, com miolo em camadas 
branco ou verde e preto, sendo duas camadas 
brancas ou verdes e três pretas, com bordas 
arredondadas. As duas faces possuem o mesmo 
acabamento. A estrutura de sustentação é feita em 
ferro chato de 1”1/4 em formato retangular no 
tamanho de 1200 x 1020 mm onde são fixados 4 
parafusos 5,0X60 PAN PHS BI para fixação deste 
na parede. Para prender esta estrutura de ferro na 
parte posterior do laminado são utilizadas 2 (duas) 
presilhas na parte superior, feitas em chapa de aço 
fina # 14 dobradas a frio, e  2 (duas) na parte 
inferior feitas em chapa de aço fina # 16 dobradas a 
frio. Soldado na parte inferior central da estrutura de 
ferro, está um suporte para apagador feito em 
chapa de aço fina # 14 dobrada a frio. Esta 
estrutura de ferro também não permite que o quadro 
fique diretamente em contato com a parede. 

UND 54 
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 QUADRO - DIMENSÕES 120 X 150 cm - Quadro 
branco ou verde com acabamento quadriculado ou 
liso com duas faces de escrita medindo 1200 x 1500 
mm. Confeccionado em laminado decorativo, alta 
pressão, espessura 6 mm, com miolo em camadas 
branco ou verde e preto, sendo duas camadas 
brancas ou verdes e três pretas, com bordas 
arredondadas. As duas faces possuem o mesmo 
acabamento. A estrutura de sustentação é feita em 
ferro chato de 1”1/4 em formato retangular no 
tamanho de 1200 x 1020 mm onde são fixados 4 
parafusos 5,0X60 PAN PHS BI para fixação deste 
na parede. Para prender esta estrutura de ferro na 
parte posterior do laminado são utilizadas 2 (duas) 
presilhas na parte superior, feitas em chapa de aço 
fina # 14 dobradas a frio, e  2 (duas) na parte 
inferior feitas em chapa de aço fina # 16 dobradas a 
frio. Soldado na parte inferior central da estrutura de 
ferro, está um suporte para apagador feito em 
chapa de aço fina # 14 dobrada a frio. Esta 
estrutura de ferro também não permite que o quadro 
fique diretamente em contato com a parede.  

UND 50 

GRUPO III – ITEM 28 A 30  
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 CARTEIRA ESCOLAR  - Encosto fundido em 
polipropileno com alta pressão, aditivado, 
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg 

UND 10.000 
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por impulso na diagonal de até 90º. Devera possuir 
respiradores quadrados medindo aproximadamente 
10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e 
possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia 
entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em 
contorno vertebral com encaixes retangulares na 
estrutura, travamento com pino tampão no mesmo 
polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 
460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua 
curvatura e espessura de 5 mm. 

 

 Assento fundido em polipropileno com alta pressão, 
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de 
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera 
possuir respiradores quadrados medindo 
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) 
fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 
mm. Moldados com contornos ergonômicos para 
conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. 
Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas 
no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) 
parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) 
rebites de alumínio, o que permite uma super  
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não 
convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 
410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. 

 

 Prancheta confeccionada em madeira MDP de 18 
mm de espessura, revestidos em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces e bordas retas fixadas pelo sistema holt-
melt. Fixada a estrutura através de parafusos de 
aço com arruela de pressão e buchas metálicas. 
Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de 
profundidade. 

 

 Estrutura única com braços fixos para colocação da 
prancheta, toda ela montada através de solda MIG. 
Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #16 
(1,50 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm 
em chapa  #16 (1,50 mm) de espessura, com 
formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas 
inferiores e 02 (duas) travas superiores na 
transversal das laterais evitando assim abrir a 
estrutura por  movimento rígido. A parte estrutural 
da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais 
soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) 
frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 
(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta 
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livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em 
número de 07, soldados individualmente com solda 
MIG, com anteparo na parte posterior.  

  

 Todo material em aço é soldado com solda eletrônica 
MIG, e recebe  pré-tratamento de 
desengraxamento, decapagem e fosfatização, 
preparando a superfície para receber à pintura. 
Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em 
estufa. Para este item apresentar Certificado de 
Ensaio emitido por Laboratório reconhecido 
nacionalmente, conforme NBR 14006:2008 – 
Móveis para escolares – Cadeiras e mesas para 
conjunto e aluno individual, e teste de ensaio de 
resistência e durabilidade da prancheta. 
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 CADEIRA COM PORTA LIVROS - Encosto fundido 
em polipropileno com alta pressão, aditivado, 
permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg 
por impulso na diagonal de até 90º. Devera possuir 
respiradores quadrados medindo aproximadamente 
10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e 
possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia 
entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em 
contorno vertebral com encaixes retangulares na 
estrutura, travamento com pino tampão no mesmo 
polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 
460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua 
curvatura e espessura de 5 mm. 

 

 Assento fundido em polipropileno com alta pressão, 
aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de 
até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera 
possuir respiradores quadrados medindo 
aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 
(oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) 
fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 
mm. Moldados com contornos ergonômicos para 
conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. 
Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas 
no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) 
parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) 
rebites de alumínio, o que permite uma super  
resistência quanto a qualquer tipo de esforço não 
convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 
410 mm de profundidade e espessura de 5 mm. 

 

 Estrutura única com braços fixos para colocação da 
prancheta, toda ela montada através de solda MIG. 
Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #16 

UND 300 
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(1,50 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm 
em chapa  #16 (1,50 mm) de espessura, com 
formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas 
inferiores e 02 (duas) travas superiores na 
transversal das laterais evitando assim abrir a 
estrutura por  movimento rígido. A parte estrutural 
da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais 
soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) 
frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 
(um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta 
livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em 
número de 07, soldados individualmente com solda 
MIG, com anteparo na parte posterior.  

  
Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, 
e recebe  pré-tratamento de desengraxamento, decapagem 
e fosfatização, preparando a superfície para receber à 
pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa. 
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 CADEIRA EMPILHÁVEL BASE FIXA COM 
QUATRO PÉS, SEM BRAÇOS 
Assento: Moldado anatomicamente em polipropileno 
virgem (PP) estruturado, com pigmento e aditivo ANTI-
UV (solidez 8); Os acabamentos das bordas não 
apresentam saliências que podem o acumular sujeira 
ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo 
sanguíneo normal do usuário;Possui furações com 
formado quadrado, no mínimo 8 furos, que 
possibilitam melhor areação e transpiração do usuário; 
A parte inferior do assento possui três pontos em 
cada lateral e três pontos no sentido da largura para 
fixar na estrutura; Largura de 470 mm e profundidade 
da superfície do assento de 410 mm, no mínimo, na 
cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em 
polipropileno virgem (PP) estruturado, com pigmento e 
aditivo ANTI-UV (solidez 8); Os acabamentos das 
bordas não apresentam saliências que podem 
acumular sujeira; Possui furações com formato 
quadrado, no mínimo 32 furos, que possibilitam 
melhor areação e transpiração do usuário; A parte 
posterior possui dois furos em cada lado para 
colocação de pino de trava, para fixar na estrutura; 
Largura de 460 mm e extensão vertical do encosto de 
300 mm, na cor a definir. Estrutura: Composta por 04 
pés, confeccionada em tubo de aço carbono 1020, 
com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura 
da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés 

UND 500 
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e estrutura do encosto; A ligação e estruturação das 
peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo 
de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm; 
A união da estrutura ao assento e encosto será por 
meio de Plastic 5x20 com cabeça flangeada; Pintura 
expoxídica, na cor preta. 

GRUPO IV – ITEM 31 A 35 
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 POLTRONA GIRATÓRIA  -   Assento 
Interno em madeira compensada multi-lâminas (7 lâminas 
com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente 
a quente. Espuma injetada 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 em forma anatômica com espessura 
média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
sob o assento em polipropileno texturizado. Profundidade 
de 460 mm e largura de 490 mm. 
Encosto 
Interno em polipropileno injetado estrutural de grande 
resistência mecânica, conformado anatomicamente. 
Espuma injetada 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 45 a 50 
kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 
mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de 
proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas. 
 
Mecanismo Contato permanente 
Mecanismo com corpo fabricado por processo robotizado 
de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 
mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm 
conformados por processo de estampagem progressiva. 
Suporte do encosto em chapa 3 mm em forma “U” 
conformada também por estampagem progressiva com 
acabamento em Zinco Branco. Corpo e encosto com 
acabamento em pintura eletrostática, realizado por 
processo totalmente automatizada em tinta em pó, 
revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 70 mícrons, com propriedades de 
resistência a agentes químicos, com pré tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro). 
Este mecanismo possui assento fixo e encosto com 
inclinação regulável com +13° para frente e -19° para trás, 
com bloqueio em qualquer posição e contato permanente 
na posição livre. O travamento é através do sistema “freio 
fricção” de 8 lâminas, seu comando é através de  alavanca 

UND 668 
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de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio 
de forma simples e com mínimo esforço através de simples 
toque. 
Suporte para encosto fabricado em chapa de aço 
estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica.  
acabamento em pintura eletrostática, realizado por 
processo totalmente automatizada em tinta em pó, 
revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 70 mícrons, com propriedades de 
resistência a agentes químicos, com pré tratamento 
antiferruginoso (desengraxe e fosfato de ferro). 
Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de 
altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com 
acionamento automático sem necessidade de botões ou 
manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina 
de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência 
mecânica e durabilidade, com engates fáceis, 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. 
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central da 
cadeira dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. 
Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de 
acabamento 
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 
125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 
1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura 
eletrostática, realizado por processo totalmente 
automatizada em tinta em pó, revestindo totalmente a 
estrutura com película de aproximadamente 70 mícrons, 
com propriedades de resistência a agentes químicos, com 
pré tratamento antiferruginoso (desengraxe e fosfato de 
ferro). 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. 
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 
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manutenção. 
Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 
texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção 
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre 
a base e o mecanismo. Base 
Base 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 injetadas 
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo 
anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 
horizontal também em aço trefilado 1010/1020. O eixo 
vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 
acoplamento fácil e seguro à base. 
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. É 
indicado para uso em carpetes e similares. 
Apoia-braços 
Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido em 
poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por se 
tratar de um pré-polímero possui toque macio e altíssima 
resistência ao rasgo, que não é possível nos materiais 
convencionais. Dimensões externas 255 x 82 mm. Suporte 
do apoia-braço regulável, injetado em termoplástico 
composto texturizado e alma de aço estrutural estampada 
de 6,00 mm de espessura indicado para cadeiras e 
poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso 
de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em 
resina de engenharia poliacetal que confere alta resistência 
ao desgaste e durabilidade ao produto. Seu design 
moderno harmoniza com os mais variados modelos de 
cadeira e poltronas para escritório, proporcionando conforto 
ao usuário. Para este item Para este item apresentar 
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Certificado de Conformidade de Produto emitido pela ABNT 
conforme NBR 13962:2006 – Móveis para escritório – 
Cadeiras. Comprovação de utilização de espuma flexível 
de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma flexível 
de poliuretano – Determinação de densidade, com 
Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, emitido por 
laboratório de ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro 
conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e Comprovação de 
utilização de espuma isenta de CFC. 
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 CADEIRA TIPO II - (Assento) Interno em 
compensado multilâminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com espessura de 10,5 
mm. 

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 anatômicamente com espessura média 
de 40 mm. 
Largura de 460 mm e profundidade de 460mm. 
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, 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 anatômicamente com saliência para 
apoio lombar e espessura média de 40 mm. 
Largura de 400 mm e altura de 350 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. 
Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado 
por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa 
de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa 
de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva 
e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também 
por estampagem progressiva. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 
100 mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. 
Alojamento de fixação do mecanismo à coluna central  de 
giro em aço estampado, conformado em forma de cone 
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morse e fixado através de solda mig robotizada. 
Este mecanismo possui regulagem de inclinação do 
encosto com bloqueio em qualquer posição e contato 
permanente na posição livre. Assento fixo e encosto com 
inclinação regulável com curso de –13° a +19° , o que 
possibilita a perfeita adaptação aos mais variados biotipos 
de usuário e a maioria das atividades diárias de todos os 
profissionais que trabalham predominantemente sentados, 
sobretudo aqueles ligados a telemarketing e informática. O 
travamento através do sistema “freio fricção” de 15 lâminas 
de comando por alavanca de ponta excêntrica 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). Suporte para 
encosto com regulagem de altura automática que dispensa 
o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 
níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, 
caneca articulada de acabamento injetada em 
termoplástico composto texturizado com eixo de giro em 
aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em 
PVC de grande resistência e isenta de ruídos. A articulação 
da "caneca" é ítem importante de conforto do usuário pois 
permite que o ângulo do encosto acompanhe 
permanentemente o ângulo da coluna vertebral. Seu 
sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. 
 
Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de 
acabamento 
Coluna com sistema de regulagem de altura por 
acionamento a gás 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, 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. 
Possuindo 125 mm de curso nominal, fundamental nas 
cadeiras operativas para perfeita adaptação a todos os 
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biotipos de usuário. 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 acabamento na 
coluna 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 com estrutura em aço e capa protetora, com 5 
patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema 
MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de 
superfície pintado. Película de acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a base com película de aproximadamente 100 
mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos . Alojamento para engate do rodízio no diâmetro 
de 11 mm feito através de conformação a frio na 
extremidade da haste da base. Capa protetora em 
polipropileno injetado texturizado, sem emendas que 
proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa 
resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. 
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio 
Rodas com 50 mm de diâmetro e cavalete injetados em 
nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de 
impacto, eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 
1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em 
aço com diâmetro de 11 mm que possibilita acoplamento 
fácil e seguro à base. Por ser totalmente injetado em nylon 
possui grande resistência estrutural o que assegura 
ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das 
rodas. Apoia-braços com alma de aço estrutural revestido 
em poliuretano pré-polimero integral skin, texturizado. Por 
se tratar de um pré-polímero possui toque macio e 
altíssima resistência ao rasgo, que não é possível nos 
materiais convencionais. Dimensões externas 255 x 82 
mm. Suporte do apoia-braço regulável, injetado em 
termoplástico composto texturizado e alma de aço 
estrutural estampada de 6,00 mm de espessura indicado 
para cadeiras e poltronas de médio e grande porte. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
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antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Possui regulagem vertical com 7 estágios e curso de 55 
mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina 
de engenharia poliacetal que confere alta resistência ao 
desgaste e durabilidade ao produto. Para este item  
Apresentar Comprovação de utilização de espuma flexível 
de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma flexível 
de poliuretano – Determinação de densidade, com 
Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, emitido por 
laboratório de ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro 
conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e Comprovação de 
utilização de espuma isenta de CFC. 
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 P
POLTRONA - (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. 
Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. 
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. Largura de 430 mm e 
altura de 390 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. 
Revestimento em tecido crepe ou couro 
ecológico.Suporte para encosto fixo fabricado em 
chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura 
estrutural de reforço que confere alta resistência 
mecânico. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
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tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de 
aproximadamente 100 mícrons com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Capa do suporte 
para encosto injetada em polipropileno texturizado 
que proporciona perfeito acabamento, integrando o 
design entre o assento e o encosto. Estrutura fixa 
contínua para cadeira e poltrona em tubo de aço 
curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 
2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 
3,00 mm , totalmente soldada por sistema MIG e 
acabamento de superfície pintado. Sapatas 
envolventes injetadas em polipropileno. Para este 
item Para este item apresentar Certificado de 
Conformidade de Produto emitido pela ABNT 
conforme NBR 13962:2006 – Móveis para escritório 
– Cadeiras. Comprovação de utilização de espuma 
flexível de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – 
Espuma flexível de poliuretano – Determinação de 
densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 
kg/m3, emitido por laboratório de ensaio Acreditado 
pela Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 
17025 e Comprovação de utilização de espuma 
isenta de CFC. 
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 POLTRONA  - (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 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. 

 Assento: Profundidade: 460 mm; Largura: 490 mm 
Altura do assento em relação ao piso: 440 mm mínimo e 
540 mm máximo 
(Encosto) Totalmente em 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 interno em madeira prensada a 
quente em formato anatômico de 10,5 mm de espessura. 
Encosto totalmente revestido com detalhes em costuras 
duplas sem utilização de capa plástica e perfil de PVC. 
Encosto: Altura 920 mm; Largura: 500 mm 
Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado 
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em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta 
resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de aproximadamente 100 mícrons 
com propriedades de resistência a agentes químicos. Para 
um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura 
com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com  
acionamento automático sem necessidade de botões ou 
manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina 
de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência 
mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e 
isento de ruídos. 
Revestimento 
Em tecido lã ou couro ecológico. 
Mecanismo 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 
epóxi pó revestindo totalmente o mecanismo com película 
de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. O novo conceito dinâmico 
deste mecanismo proporciona excepcional conforto para o 
movimento relax, mantém o apoio lombar 
permanentemente e permite a circulação sangüínea nas 
pernas do usuário. Este mecanismo possui comandos 
extremamente fáceis que permitem na mesma alavanca a 
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 respectivamente. Essa proporção 

sincronizado. O ajuste da tensão possibilita adequar o 
movimento relax ao biotipo do usuário. Com design e 
projeto de última geração, dispõe de acoplamento para 
suporte para encosto. 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. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna 
central dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. 
Coluna de regulagem de altura 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 epóxi 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 
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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. Possui pistões a gás para 
regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 
4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca 
rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre 
rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta 
resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o 
movimento de rotação. Seu sistema preciso de 
acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 
elementos, injetada em polipropileno texturizado que 
proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, 
sendo elemento de ligação estética entre a base e o 
mecanismo. 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 com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado 
sob pressão que garante alta resistência mecânica, 
tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. 
Acabamento de superfície através de polimento manual 
realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para 
engate do rodízio usinado 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. 
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas 
em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo 
anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 
horizontal 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. Por ser injetado totalmente 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. É indicado para uso em 
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carpetes e similares. Dimensões: Comprimento 258 mm e 
largura 94 mm. 
Apóia-braço tubular 48x20 mm com regulagem automática 
(sem botões ou manípulos) de altura em nove estágios, 
regulagem do ângulo horizontal e manípulo de regulagem 
de abertura. Acabamento em polipropileno texturizado. 
Dispositivos internos de regulagem em nylon (PA 6). Curso 
de regulagem de 85 mm. Para este item Para este item 
apresentar Certificado de Conformidade de Produto emitido 
pela ABNT conforme NBR 13962:2006 – Móveis para 
escritório – Cadeiras. Comprovação de utilização de 
espuma flexível de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – 
Espuma flexível de poliuretano – Determinação de 
densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, 
emitido por laboratório de ensaio Acreditado pela 
Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e 
Comprovação de utilização de espuma isenta de CFC. 

 

35 

 POLTRONA - Assento) Interno em compensado 
multilâminas de madeira moldada anatomicamente 
a quente com pressão e espessura de 10,5 mm. 
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. 

Assento: Profundidade: 460 mm; Largura: 490 mm 
Encosto: Altura 640 mm; 460 mm Largura. 
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado. 
(Encosto) Encosto tubular com revestimento semi- 
tapeçado  de alta resistência, com apoio lombar sustentado 
por percinta elástica, não utilizando espuma. 
Mecanismo 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 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. 
O novo conceito dinâmico deste mecanismo, proporciona 
excepcional conforto para o movimento relax, mantém o 
apoio lombar permanentemente e permite a circulação 
sangüínea nas pernas do usuário. 
Este mecanismo possui comandos extremamente fáceis 
que permitem na mesma alavanca a 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 
respectivamente. Essa proporção possui uma tolerância de 

UND 52 
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tensão possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do 
usuário. Com design e projeto de última geração, dispõe de 
acoplamento para suporte para encosto. 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. 
Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 
através de cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de manutenção. 
 Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de 
acabamento 
Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 
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. 
Possui pistões a gás para regulagem de altura em 
conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao 
tubo central através de porca rápida. O movimento de 
rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas 
termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. 
Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a 
base dá-se através de cone morse, o que confere 
facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. 
Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 
texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção 
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre 
a base e o mecanismo. 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 com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado 
sob pressão que garante alta resistência mecânica, 
tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. 
Acabamento de superfície através de polimento manual 
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realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para 
engate do rodízio usinado 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.  
Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas 
em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo 
anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em 
aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo 
horizontal 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. 
Por ser injetado totalmente 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. É indicado para uso em carpetes e 
similares. Apóia-braço tubular 48x20 mm com regulagem 
automática (sem botões ou manípulos) de altura em nove 
estágios, regulagem do ângulo horizontal e manípulo de 
regulagem de abertura. Acabamento em polipropileno 
texturizado. Dispositivos internos de regulagem em nylon 
(PA 6). Curso de regulagem de 85 mm.  

GRUPO V – ITEM 36 A 37 
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 SOFÁ  DE 3 LUGARES - Estruturas:  
Estrutura interna em madeira de reflorestamento 
imunizada (procedimento ecologicamente correto). 
Nas junções são utilizados grampos não oxidantes 
e cola, caracterizando com isto uma estrutura firme. 
Cintas elásticas fixadas mecanicamente, garantindo 
maior homogeneidade na elasticidade, com ótima 
sustentação. 

 Estofamento 

 Assento e encosto com almofadas fixas com 
espumas especiais Visco Elásticas, considerada 
uma espuma “FRIA” por dissipar o calor do corpo de 
forma eficiente, não reagente a qualquer esforço 
mecânico, com baixíssima resilência, compostas 
por células pequenas e esféricas que quando 
pressionada dispersa a energia absorvida, 
reduzindo ao mínimo a energia restante, certificadas 
conforme Norma ISO 9001:2000, concedendo maior 
durabilidade e conforto aos estofados. 

UND 39 
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Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo 
acabamento das almofadas com prolongamento superior 
sobre as almofadas do assento, sendo: 
 -Espuma de 1cm Tradicional - Laterais e Fundo 
 -Espuma 3cm D45 Master - Apoio do Braço 
 -Espuma 6cm  D23 Soft – Encosto 
 -Espuma 8cm D28 Soft - Almofada do Assento.  
 
Revestimento: 

em tecido VINIL MICROPERFURADO PRETO. 

Pés: 
Em aço cromado. 
 
Dimensões  mínimas do sofá: 

930 x 2050 x 860mm 
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 SOFÁ COMPONIVÉL DE 2 LUGARES - Assento e 
encosto em espuma flexível de 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. Alma 
interna totalmente em aço conformada 
anatomicamente. Totalmente tapeçada com 
detalhes em costura. Revestimento em couro 
ecológico ou lã. Laterais fabricadas em tudo 
oblongo de aço industrial 30x60 mm conformadas 
em raio variável, acabamento cromado, fixadas 
através de parafusos na própria alma interna do 
assento. Apoia-braço fixo de formato de um arco, 
com alma de aço estrutural revestido em poliuretano 
pré-polimero integral skin, texturizado. Por se tratar 
de um pré-polímero possui toque macio e altíssima 
resistência ao rasgo, que não é possível nos 
materiais convencionais. Matéria prima totalmente 
isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. 
Fixado na alma interna do encosto e na lateral 
tubular. Para este item apresentar 
Certificado/Relatório de Ensaio emitido por 
Laboratório reconhecido nacionalmente, conforme 
NBR 15164:2004 – Móveis estofados – Sofás; 
Comprovação de utilização de espuma flexível de 
poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma 
flexível de poliuretano – Determinação de 
densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 
kg/m3, emitido por laboratório de ensaio Acreditado 
pela Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 
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17025 e Comprovação de utilização de espuma 
isenta de CFC 

GRUPO VI – 38 A 39 
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 LONGARINA DE 2 LUGARES - (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 55 a 60 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura média de 40 mm. 
Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. 
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 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 saliência para apoio lombar e 
espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e 
altura de 460 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. 

Revestimento 
Em crepe ou couro ecológico 
Suporte para encosto fixo fabricado em chapa de aço 
estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de reforço 
que confere alta resistência mecânica, sendo adequado 
para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Capa do 
suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado 
que proporciona perfeito acabamento, integrando o design 
entre o assento e o encosto. 
 
Longarina em tubo de aço 60 x 30 mm e espessura de 1,90 

UND 100 
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mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento 
em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi 
pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), 
revestindo totalmente a superfície com película de 100 
mícrons com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Lateral em aço, fabricada por processo de solda 
sistema MIG em aço tubular 25x25x1,70 mm com capa de 
proteção de polipropileno e suporte com 60x30x1,50 mm 
com acabamento de superfície pintado. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para cada 
lateral acompanha um par de deslizadores totalmente 
injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina 
através de parafusos M10, garantindo robustez e facilidade 
de manutenção. Placa para fixação do assento junto à 
longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 
mm de grande resistência mecânica. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 100 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 
e possibilita a fixação dos apoia braços diretamente no 
corpo da placa sendo muito mais resistente que a usual 
fixação no interno do assento. Comprovação de utilização 
de espuma flexível de poliuretano, conforme NBR 8537/03 
– Espuma flexível de poliuretano – Determinação de 
densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 kg/m3, 
emitido por laboratório de ensaio Acreditado pela 
Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 17025 e 
Comprovação de utilização de espuma isenta de CFC. 
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LONGARINA DE 3 LUGARES - 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 55 a 60 kg/m3 e moldada 
anatômicamente com espessura média de 40 mm. Largura 
de 490 mm e profundidade de 460mm. 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 

UND 120 
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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 saliência para apoio lombar e 
espessura média de 40 mm. \Largura de 430 mm e altura 
de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em 
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 
dispensa o uso do perfil de PVC de fácil limpeza, alta 
resistência mecânica contra impactos e resistentes a 
produtos químicos. Revestimento Em crepe ou couro 
ecológico. Suporte para encosto fixo fabricado em chapa 
de aço estampada de 5,00 mm com nervura estrutural de 
reforço que confere alta resistência mecânica, sendo 
adequado para poltronas de médio e grande porte. 
Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de 100 mícrons com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Capa do suporte para 
encosto injetada em polipropileno texturizado que 
proporciona perfeito acabamento, integrando o design 
entre o assento e o encosto. Longarina em tubo de aço 60 
x 30 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de 
superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície com película de 100 mícrons com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Lateral em aço, 
fabricada por processo de solda sistema MIG em aço 
tubular 25x25x1,70 mm com capa de proteção de 
polipropileno e suporte com 60x30x1,50 mm com 
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com película de 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. Para cada 
lateral acompanha um par de deslizadores totalmente 
injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina 
através de parafusos M10, garantindo robustez e facilidade 
de manutenção. Placa para fixação do assento junto à 
longarina fabricada em chapa de aço estampada de 3,35 
mm de grande resistência mecânica. Acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó 
com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 100 mícrons com 
propriedades de resistência a agentes químicos. O sistema 
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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 
e possibilita a fixação dos apoia braços diretamente no 
corpo da placa sendo muito mais resistente que a usual 
fixação no interno do assento. Para este item 
Comprovação de utilização de espuma flexível de 
poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma flexível de 
poliuretano – Determinação de densidade, com Densidade 
aparente entre 50 e 55 kg/m3, emitido por laboratório de 
ensaio Acreditado pela Cgcre/Inmetro conforme norma 
NBR ISO/IEC 17025 e Comprovação de utilização de 
espuma isenta de CFC. 

GRUPO VII – ITEM 40 A 41 

 

40 

 CADEIRA PARA LABORATÓRIO - 
(Assento)Interno em compensado multilâminas de 
madeira moldada anatomicamente a quente com 
espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano 
flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 
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, 
isento de CFC, alta resistência, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade entre 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. Mecanismo para cadeiras 
operativas com corpo fabricado por processo 
robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço 
estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa 
de aço de 2 mm por processo de estampagem 
progressiva e suporte do encosto em chapa 
conformada 3 mm também por estampagem 

UND 530 
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progressiva. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente o mecanismo com película de 
aproximadamente 100 mícrons com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Alojamento de 
fixação do mecanismo à coluna central  de giro em 
aço estampado, conformado em forma de cone 
morse e fixado através de solda mig robotizada. 
Este mecanismo possui regulagem de inclinação do 
encosto com bloqueio em qualquer posição e 
contato permanente na posição livre. Assento fixo e 
encosto com inclinação regulável com curso de –
13° a +19°, o que possibilita a perfeita adaptação 
aos mais variados biótipos de usuário e a maioria 
das atividades diárias de todos os profissionais que 
trabalham predominantemente sentados, sobretudo 
aqueles ligados a telemarketing e informática. O 
travamento através do sistema “freio fricção” de 15 
lâminas de comando por alavanca de ponta 
excêntrica 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). Suporte para encosto com 
regulagem de altura automática que dispensa o uso 
de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 
níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, 
caneca articulada de acabamento injetada em 
termoplástico composto texturizado com eixo de 
giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível 
injetado em PVC de grande resistência e isenta de 
ruídos. A articulação da "caneca" é ítem importante 
de conforto do usuário, pois permite que o ângulo 
do encosto acompanhe permanentemente o ângulo 
da coluna vertebral. Seu sistema preciso de 
acoplamento a coluna central dá-se através de cone 
morse, o que confere facilidade para montagem e 
casos eventuais de manutenção.Coluna para 
cadeira operativa alta com sistema de regulagem de 
altura por acionamento a gás e curso de 100 mm 
fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento 
em pintura eletrostática totalmente automatizada em 
epóxi 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 
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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. Aro de 
apoio para os pés de altura milimetricamente 
regulável através manípulo ergonômico 
possibilitando fácil manuseio, fabricado em aço com 
acabamento e pintura idêntico a coluna. Cubo 
interno injetado em termoplástico permite 
travamento seguro sem danos a pintura da coluna. 
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 2 
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 na parte superior propicia 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 em aço com capa 
protetora, com 5 patas, fabricada por processo 
robotizado de solda sistema MIG em aço tubular 
25x25x1,50 mm com acabamento de superfície 
pintado. Acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a base com película de 
aproximadamente 100 mícrons com propriedades 
de resistência a agentes químicos. Alojamento para 
engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 
dispensando o uso de buchas de fixação. Capa 
protetora em polipropileno injetado texturizado, sem 
emendas que proporciona perfeito acabamento e 
facilita a limpeza, boa resistência a abrasão dos 
calçados e produtos químicos. Seu sistema preciso 
de acoplamento a coluna central dá-se através de 
cone morse, o que confere facilidade para 
montagem e casos eventuais de 
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manutenção.Deslizador compensador de altura com 
corpo injetado 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 dotado de anel elástico 
também 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 e mínimo desgaste. Para este 
item Comprovação de utilização de espuma flexível 
de poliuretano, conforme NBR 8537/03 – Espuma 
flexível de poliuretano – Determinação de 
densidade, com Densidade aparente entre 50 e 55 
kg/m3, emitido por laboratório de ensaio Acreditado 
pela Cgcre/Inmetro conforme norma NBR ISO/IEC 
17025 e Comprovação de utilização de espuma 
isenta de CFC. 

 

41 

BANCO GIRATÓRIO SEM ENCOSTO -  Assento: 

Estrutura do assento moldada anatomicamente, em madeira 

compensada multilaminada de alta resistência, 

indeformável, com espessura mínima de 12 mm;Estofada 

com espuma injetada, moldada anatomicamente em 

poliuretano flexível de alta resiliência, com densidade de 45 

Kg/m³ permitindo variação de +/- 5%, tipo ecológico, isento 

de CFC, com no mínimo 42 mm de espessura; Largura de 

425 mmde diâmetro;Contra-assento em TNT;Revestimento 

em tecido 100% poliéster, na cor a definir.Estrutura e 

mecanismos:Coluna de regulagem de altura do assento por 

acionamento a gás e curso de regulagem de 100mm no 

mínimo, confeccionada em aço tubular SAE 1008/1010 – 

BFDQ – 50,80x1,5mm, com conificação 1º 26’ inferior e 

superior. A bucha guia para o sistema giratório deverá ser 

em resina de engenharia Poliacetal de alta resistência ao 

desgaste e com lubrificação própria permitindo maior 

facilidade na regulagem de altura e movimento giratório, 

calibrada com precisão de 0,02mm no máximo; Capa 

telescópica de 03 elementos, no mínimo, injetada em 

polipropileno texturizado, proporcionando acabamento e 

proteção para a coluna. Deve possuir sistema de fixação 

eficiente na parte superior e inferior, evitando que se 

desprenda durante o uso da cadeira deixando o pistão 

aparecer e perdendo tanto a função estética quanto a de 

proteção contra impactos e acúmulo de partículas que 

possam danificar o sistema de regulagem da altura;Aro 

regulável com diâmetro total de 478 mm, confeccionado em 

aço tubular SAE 1020, Ø 19,05 mm e espessura mínima de 

1,20 mm. A luva intera é confeccionada em aço tubular SAE 

UND 540 
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1020, espessura mínima de 3 mm, com diâmetro interno de 

51 mm e diâmetro total de 70mm. A caixa é confeccionada 

em chapa # 11 (espessura mínima 3 mm), SAE 1020. Possui 

sistema de regulagem vertical por acionamento mecânico 

confeccionado em polipropileno. A bucha fixada 

internamente sobre a luva é confeccionada em polipropileno 

e contém acionamento de freios; Base confeccionada em aço 

tubular SAE 1008/1010 – BFDQ – 25x25x1,50mm, soldada 

em flange de aço SAE 1010 – BQDQ, composta por 05 

(cinco) patas, revestidas com capas de polipropileno 

copolímero;Rodízios com Ø 50mm no mínimo, produzido 

em polipropileno copolímero de alto impacto, com haste de 

aço SAE 1020 e acabamento zincado. Possui lubrificação 

interna permanente e capa de acabamento que envolve o 

eixo;A fixação do assento na base da cadeira será por meio 

de porcas garras ¼” cravadas na estrutura interna do assento, 

produzida em aço 1020 estampado com rosca laminada de 

¼”, fixados na estrutura da cadeira por parafusos PHILIPS 

tipo panela e arruelas de pressão.Acabamento e 

pintura:Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os 

locais onde houver solda;Todas as peças metálicas utilizadas 

deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por 

imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, 

decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, 

passivação e secagem, sendo a última com água deionizada 

seguido de secagem, preparando a superfície para receber a 

pintura;Todas as peças metálicas deverão receber pintura 

epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada 

em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento 

fosco. 

 

42 

 POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM 
PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - Confeccionado 
com interno em madeira compensada com 
aproximadamente 15 mm de espessura e mínimo 
de 9 lâminas, moldada com pressão a quente. 
Espuma injetada em poliuretano flexível com 
densidade entre 50 e 55 kg/m3. Capa de proteção e 
acabamento injetada na parte posterior em 
polipropileno texturizado. Sistema rápido de fixação 
do conjunto espuma/revestimento sem a 
necessidade de ferramentas, facilitando futuras 
trocas de revestimentos danificados. Sistema 
rebatível sincronizando automático do assento e 
encosto (quando o usuário se levanta), através de 
dois contrapesos de aço de 1” de diâmetro 
localizado sob a espuma do assento. Todo o 
sistema de giro através de guias fixadas nas laterais 

UND 900 
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confeccionadas em resina de engenharia poliamida. 

 Espuma do assento e encosto com espessura 
média de 65 mm e 60 mm respectivamente, 
possuindo saliência do apoio-lombar no encosto. 
Estrutura metálica onde em seu perímetro utiliza-se 
chapa de aço estampada de espessura de 2,65 mm 
com 65 mm de largura. Na parte superior e inferior 
chapa de aço estampada com 3,35 mm de 
espessura em forma “U”. Na parte central onde fixa-
se a guia do assento e encosto possui chapa de aço 
de 4,5 mm de espessura. Parte inferior da lateral 
(pé) constituído por tubo de aço oblongo de 30x90 
mm com espessura de 1,9 mm. Sapata em chapa 
de aço estampada de 2 mm de espessura com 
largura total de 84 mm e comprimento de 282 mm, 
provida de furos de 8,5 mm de diâmetro com 
distância entre si de 245 mm. Conjunto da estrutura 
metálica soldada através de sistema MIG de 
soldagem e acabamento em pintura eletrostática 
totalmente automatizada em epoxi pó com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente a superfície com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Tampos de 
fechamento das laterais em compensados de 
madeira fixados através de pinos plásticos de 
encaixe rápido. Laterais totalmente tapeçadas em 
material de revestimento requisitado (padrão tecido 
em lã natural). Parte superior da lateral dotado de 
apóia-braço com alma de aço estrutural revestido 
em poliuretano pré-polimero integral skin 
texturizado, com 338 de comprimento e 67 mm de 
largura. Escamoteável com sistema anti-pânico, 
confeccionada em madeira compensada com 9 
lâminas de 1,5 mm de espessura. As duas faces 
revestidas com laminado melaminico de alta 
pressão na cor preta. Bordas com acabamento em 
perfil flexível de PVC. Buchas metálicas auto 
expansíveis para fixação no suporte de giro. 
Suporte de giro injetado em liga de alumínio. 
Sistema de fechamento da prancheta auxiliado por 
sistema de mola e por gravidade. Quando fechada, 
esta prancheta fica embutida nas laterais das 
poltronas. Dimensões da prancheta: Largura de 344 
mm e profundidade de 298 mm. Marcadores de 
fileira - Suporte circular injetado em resina de 
engenharia de polipropileno fixado através de 
parafusos nas laterais das poltronas, com adesivo 
de identificação alfa-numérica. Com diâmetro de 59 
mm. 

Suporte retangular injetado em resina de engenharia de 
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polipropileno fixado através de parafusos na parte anterior 
do assento das poltronas, que quando recolhido é visível 
na parte superior, com adesivo de identificação alfa-
numérico. Com dimensão de 40 mm de largura e 23 mm de 
altura. Dimensões aproximadas: atura: 940 mm, x largura: 
630 mm, x profundidade do assento: 475 mm. 

GRUPO VIII – 43 A 54 

 

43 

ARMÁRIO EM AÇO DUAS PORTAS - corpo, portas e 
prateleiras em aço 0,90mm com reforço superior e inferior 
em aço 1,2 mm, quatro prateleiras reguláveis a cada 170 
mm. portas com fechadura universal, aberturas para 
ventilação e dobradiça interna. pintura eletrostática a pó. 
dimensões mínimas: 90 cm x 45 cm x 198 cm.  

UND 105 

 

44 

GUARDA VOLUMES EM AÇO DUAS PORTAS - corpo, 
portas e prateleiras de separação entre portas em aço 0,60 
mm com reforço superior e inferior em aço 1,2 mm. portas 
com fechadura universal, aberturas para ventilação e 
dobradiça interna. medidas internas mínimas 29,5 cm x 83 
cm x 42 cm. pintura eletrostática a pó. dimensões mínimas: 
30 cm x 45 cm x 185 cm.  

UND 122 

 

45 

GUARDA VOLUMES EM AÇO TRÊS PORTAS - corpo, 
portas e prateleiras de separação entre portas em aço 0,60 
mm com reforço superior e inferior em aço 1,2 mm. portas 
com fechadura universal, aberturas para ventilação e 
dobradiça interna. medidas internas mínimas 29,5 cm x 55 
cm x 42 cm. pintura eletrostática a pó. dimensões mínimas: 
30 cm x 45 cm x 185 cm.  

UND 130 

 

46 

BASE DE ELEVAÇÃO PARA QUATRO GUARDA 
VOLUMES - estruturada em chapa de aço 1,5 mm, pés em 
tubo redondo 1” com espessura de parede de 1,2 mm (ou 
chapa de aço dobrada) e portando sapatas reguladoras. 
pintura eletrostática a pó. dimensões mínimas: 120 cm x 45 
cm x 15 cm.  

UND 110 

 

47 

ESTANTE METÁLICA 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE 
70 KG POR PRATELEIRA.  
ESTANTE FACE SIMPLES, TOTALMENTE 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO E PINTURA 
ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. COM 
BASE FECHADA DE APROXIMADAMENTE 18 CM DE 
ALTURA COM REFORÇO INTERNO EM “OMEGA” (OU 
SIMILAR). LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO E 
ACABAMENTO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 CM, 
CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 18 (1,20MM), 
QUATRO PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM 
CHAPA Nº 20 (0,90MM), COM DOBRAS NAS 
EXTREMIDADES PARA ENCAIXE AS LATERAIS DE 
SUSTENTAÇÃO, SEM QUE OS ENCAIXES FIQUEM 
APARENTES EXTERNAMENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 

UND 220 
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200 X 100 X 30 CM (A X L X P) DEVIDAMENTE 
MONTADO. COR A DEFINIR 

 

48 

ESTANTE METÁLICA PARA BIBLIOTECA, COM 08 
PRATELEIRAS COM CAPACIDADE 50 KG POR 

PRATELEIRA - ESTANTE FACE SIMPLES, 
TOTALMENTE CONFECCIONADO EM CHAPA DE 
AÇO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA 
ELETROSTÁTICO A PÓ. COM BASE FECHADA DE 
17,5 CM DE ALTURA COM REFORÇO INTERNO EM 
“OMEGA” (OU SIMILAR). DUAS LATERAIS DE 
SUSTENTAÇÃO COM LARGURA DE 45 CM, 
CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 18 (1,20MM), 
QUATRO PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM 
CHAPA Nº 20 (0,90MM), COM DOBRAS NAS 
EXTREMIDADES PARA ENCAIXE AS LATERAIS DE 
SUSTENTAÇÃO SENDO QUE OS ENCAIXES DAS 
PRATELEIRAS NÃO PODERÃO FICAR APARENTES 
EXTERNAMENTE. QUATRO PRATELEIRAS 
INCLINADAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 
90 CM DE COMPRIMENTO E 30 CM DE 
PROFUNDIDADE CONFECCIONADAS EM CHAPA 
Nº 20 (0,90MM) E FIXADAS AS LATERAIS ATRAVÉS 
DE PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 
X 100 X 45 CM. DEVIDAMENTE MONTADO. COR A 
DEFINIR.  

UND 200 

 

49 

ESTANTE METÁLICA DUPLA FACE PARA 
BIBLIOTECA, COM 08 PRATELEIRAS COM 
CAPACIDADE 70 KG POR PRATELEIRA.  
ESTANTE FACE DUPLA TOTALMENTE 
CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO E PINTURA 
ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. COM 
BASE FECHADA DE 17,5 CM DE ALTURA COM 
REFORÇO INTERNO EM “OMEGA” (OU SIMILAR). 02 
(DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO COM LARGURA 
MÍNIMA DE 55 CM E MÁXIMA DE 60 CM, 
CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 18 (1,20MM), OITO 
PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA Nº 20 
(0,90MM) COM DOBRAS NAS EXTREMIDADES PARA 
ENCAIXE AS LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO SENDO 
QUE OS ENCAIXES DAS PRATELEIRAS NÃO PODERÃO 
FICAR APARENTES EXTERNAMENTE. DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 200 X 100 X 60 CM. DEVIDAMENTE 
MONTADO. COR A DEFINIR. 

UND 200 

 

50 

SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE SIMPLES FACE PARA 
BIBLIOTECA.  
ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO 0,90MM, 
COMPOSTA POR DUAS PEÇAS, SENDO TESTEIRA E 

UND 
 

200  
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PLACA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES 
MÍNIMAS: 27 X 3 X 53 CM.  

 

51 

SINALIZAÇÃO PARA ESTANTE DUPLA FACE PARA 
BIBLIOTECA.  
ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO 0,90MM, 
COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS, SENDO TESTEIRA E 
DUAS PLACAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 
DIMENSÕES MÍNIMAS: 53 X 3 X 53 CM.  

UND 200 

 

52 

BIBLIOCANTO COM ABA SINALIZADORA.  
ESTRUTURADO EM CHAPA DE AÇO 1,2 MM. EM 
FORMATO DE L E ABAS SINALIZADORAS E RECORTE 
CENTRAL. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 
DIMENSÕES MÍNIMAS: 15 X 13 X 3 CM.  

UND 500 

 

53 

CAIXA BIBLIOGRÁFICA.  
ESTRUTURADA EM CHAPA DE AÇO 1,2 MM. FUNDO 
ABERTO E FECHAMENTO CENTRAL DE 8 CM. 
RECORTES NA LATERAL E FRENTE. PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 10 X 20 
X 20 CM.  

UND 500 

 

54 

CARRINHO PARA LIVROS.  
ESTRUTURADO EM TUBO DE AÇO 20 X 20-
ESPESSURA 1,2 MM, LATERAIS EM AÇO 1,2 MM COM 
RECORTES. DUAS PRATELEIRAS INCLINADAS E A 
PRATELEIRA BASE PLANA. QUATRO RODÍZIOS 
GIRATÓRIOS DE 3”. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. 
DIMENSÕES: 53 X 53 X 105 CM.  

UND 22 

 

55 

 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 
PRATELEIRAS. 

1. Descrição 
 Armário de aço alto, dividido verticalmente em 2 
compartimentos por meio de divisórias com portas 
pivotantes independentes e de eixo vertical, dotado de 4 
prateleiras removíveis e ajustáveis em cada 
compartimento.Cor cinza 
 
2. Especificações Técnicas 
 
2.1 Características construtivas 
 Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio 
- chapa 22 (0,75 mm). 
Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado 
a frio - chapa 20 (0,90 mm). 
Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 
mm). 
Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). 
Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel 
em chapa de aço laminado a   frio -chapa 14 (1,9 mm) com 
no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. 

UND 150 
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Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona. 
Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com 
no mínimo de 4 pinos. 
Chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. 
Acabamento em pintura em pó, brilhante, na cor cinza. 
Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e 
fundo: 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 10 
mm. Dobras laterais simples - mínimo 20 mm. 
Portas com dobras duplas em todo o perímetro: 1ª dobra - 
mínimo 20 mm / 2ª dobra - mínimo 15 mm. 
Base com dobras duplas, 1ª dobra - mínimo 20 mm / 2ª 
dobra - mínimo 15 mm, soldada ao corpo com um mínimo 
de 10 pontos de solda espaçados uniformemente. 
Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de 
fixação das dobradiças. 
Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas. 
As prateleiras devem ser reguláveis através de perfis 
verticais que permitam o ajuste em distâncias de 100 em 
100 mm. 
   
 2.2  Dimensões e tolerâncias 
 Largura: 900 mm +/- 10 mm. 
 Profundidade: 400 mm +/- 10 mm. 
 Altura: 1980 mm +/- 10 mm. 
2.3 Tratamento das peças 
Tratamento anticorrosivo - pré-tratamento: o tratamento 
anticorrosivo deve ser feito somente após as operações de 
dobramento e de soldagem das chapas. O material deve 
ser decapado em solução ácida para remoção de camada 
de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a 
remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a 
decapagem, a lavagem deverá ser realizada em banhos 
químicos de imersão ou tratamento similar por spray.  
 
2.4. Matérias-primas 
 As matérias primas utilizadas na fabricação do móvel 
devem atender às normas técnicas 
específicas para cada material. 
Tinta em pó híbrida, eletrostática, epóxi-poliéster. 
Chapas de aço carbono SAE 1008 a 1020. 
Maçanetas em liga não ferrosa, cromadas ou niqueladas. 
 
3. Embalagem 
 Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, 
a devida proteção das peças e 
componentes por meio de embalagens adequadas. 
Componentes do móvel não devem ser embalados antes 
da montagem do produto, evitando que partes da 
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embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. 
Os volumes de peças e componentes devem estar 
identificados de modo a ser possível a 
conferência de lotes de móveis sem a retirada das 
embalagens. 
 
4. Garantia  
 Doze meses contra defeitos de fabricação e oxidação. 
 
 

 

56 

 - ARMÁRIO DE AÇO TIPO ESCANINHO COM 16 
PORTAS. 

 
1.DESCRIÇÃO. 
 
Armário de aço, tipo escaninho, constituído de 16 
(dezesseis) compartimentos, com portas, separados entre 
si, sendo oito superpostas a outras oito.Cor cinza 
 
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
2.1 Requisitos Gerais  
Corpo: confeccionado de chapa de aço USG n° 24. Os 
compartimentos serão separados entre si por uma divisão 
interna de chapa de aço. Cada compartimento interno.  
Portas: as portas, em número de oito, terão frestas para 
ventilação de cada compartimento e contarão com 
articulações internas, que garantam a inviolabilidade dos 
armários por esses pontos. Terão ainda pitões para 
cadeado e puxadores.  
Pés: em número de quatro, serão confeccionados de tubos 
de aço de seção quadrada, bitola #16, de 20 mm de lado 
ou chapas de aço, bitola #16, dobrada em forma de tubo de 
seção quadrada com costura total. As extremidades 
inferiores dos pés deverão ser dotadas de sapatas 
plásticas na cor preta, isentas de rebarbas ou qualquer tipo 
de imperfeição. 
 
2.2 Dimensões e Tolerâncias. 
 
Altura 1980 mm (+/- 10 mm) 
Largura 1280 mm (+/- 10 mm) 
Profundidade  420 mm (+/- 10 mm) 
 
2.3 Tratamento das Peças. 
Tratamento anticorrosivo - pré-tratamento: o tratamento 
anticorrosivo deve ser feito somente após as operações de 
dobramento e de soldagem das chapas. O material deve 
ser decapado em solução ácida para remoção de camada 
de oxidação e de carepas, posteriormente lavado para a 

UND 153 
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remoção de resíduos da solução de decapagem. Após a 
decapagem, a lavagem deverá ser realizada em banhos 
químicos de imersão ou tratamento similar por spray.  
 
2.4 Pintura. 
 
O processo de pintura deverá ser o eletrostático. Pintura 
eletrostática a pó: As peças serão pintadas com resina 
epóxi ou poliuretana com tonalidade cinza padrão 
Referência WEG-204A1296. Deverá ser dada uma única 
demão, com espessura média final de, no mínimo, 35 
micrometros e a polimerização deverá ser feita em estufa 
com temperatura apropriada às características da tinta 
utilizada. 
 
3. Embalagem. 
 
O armário tipo escaninho deve ser envolvido com papelão 
ondulado ou filme plástico de polietileno com bolhas e 
fechado com fita adesiva. As chaves devem vir presas à 
fechadura. 
  
4. Transporte e Armazenamento. 
 
Para evitar danos aos móveis durante o transporte, a carga 
deve ser amarrada com corda e coberta com lona, se 
necessário, em função do tipo de equipamento de 
transporte utilizado. O ambiente de armazenamento dos 
móveis deve ser coberto, ventilado e livre de insolação 
direta, chuva e infiltrações de umidade (formação de poças 
d água e goteiras). 
 

 
 
 

3 – DA ENTREGA 

 
 
3.1.  O prazo de entrega dos bens é de até 60 (sessenta) dias corridos,  contados do empenho 

ou ordem de fornecimento, em remessa  única, no  Almoxarifado Central da Universidade Federal 

do Piauí. 

3.2 O recebimento dos equipamentos será provisório, para posterior teste de conformidade e  
verificação das especificações técnicas deste Termo de Referência e da proposta comercial. 

 
3.3 O equipamento será recusado se entregue com as especificações técnicas inferiores às 
contidas na proposta da empresa vencedora da licitação. 
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3.4 A licitante vencedora terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas corridas para providenciar 
a substituição do equipamento recusado. Neste caso, UFPI terá novo prazo para testar o 
equipamento. 
 
3.5 Os equipamentos serão novos e entregues acondicionados, adequadamente, em caixas 
lacradas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. 
 
3.6 Poderão ser utilizados em outros locais fora dos ambientes da UFPI, constantes do Anexo 
I, sem prejuízo da garantia de funcionamento. 
 
3.7 A UFPI reserva-se o direito de proceder à conexão ou instalar nos equipamentos, produtos 
de hardware e software de outros fornecedores ou fabricantes, desde que tal iniciativa não 
implique danos físicos ao equipamento e sem que isto constitua pretexto para a licitante  
vencedora se desobrigar da garantia de funcionamento. 
 

4 – DO PRAZO DE GARANTIA 

 
4.1 A empresa contratada deverá fornecer garantia de funcionamento mínimo estabelecido 
pelo fabricante, contados a partir da data do aceite conforme estabelecido no subitem 7.6 do 
edital. 
 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
       A CONTRATADA deve: 

5.1. nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo durante a 
validade do registro de preços; 

5.2. manter, durante a vigência do registro, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições; 

5.3. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do registro em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

5.4.  responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos bens, 
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

5.5. manter, durante o período de vigência do registro de preços, o atendimento das 
condições de habilitação exigidas. 

3. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

5.1.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

5.2.1 a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 

5.3.1 a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TCU, durante a 
vigência deste contrato. 
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6  – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

      A CONTRATANTE deve: 

6.1. expedir a ordem de fornecimento/nota de empenho; 

6.2. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a 
fiel execução do contrato; 

6.3. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da 
unidade responsável pelo recebimento; 

6.4. solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

7 – DO PAGAMENTO 

7.1  O pagamento dependerá do ateste da fatura/nota fiscal, pela equipe da UFPI, 
realizado após verificação da adequação dos produtos entregues às especificações 
exigidas. 

 
8.0 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
8.1  Dispensável conforme  Art. 7º § 2º do  DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 
2013. 

 
9.0 – DA APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
9.1 - A Autoridade competente da Universidade Federal do Piauí aprova o presente 
Termo de Referência e autoriza a contratação dos fornecimentos nele elencado.  
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ANEXO II  

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 142/2013 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Descrição do Equipamento Quantidade 
(Unidade) 

Preço Unitário Preço Total 
 
 

(Inserir as especificações 
constantes do Termo de 
Referência) 

   

 
Preço Unitário por extenso: 

                       Preço Total por extenso: 
 
VALOR TOTAL por extenso: 
 

I) APRESENTAMOS A PRESENTE PROPOSTA COMERCIAL À UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ, relativamente à aquisição equipamentos de uso odontologicos, conforme 
especificações técnicas descritas nesta proposta, pela qual declaramos pleno conhecimento e 
total concordância com os termos do Edital respectivo, bem assim com as condições 
estabelecidas para a contratação. 

 
II   Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que: 
 
a) O prazo de validade desta proposta corresponderá a validade da Ata de Registro 

de Preços; 
 
b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos, 

inclusive relacionados com salários, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciários, 
tributários, sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais despesas 
decorrentes de exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na realização dos 
serviços, depreciação de equipamentos e bens, ou das condições de gestão do contrato, estão 
incluídos no preço global final ofertado neste certame e serão de inteira responsabilidade desta 
proponente;  

 
c) Compreendemos, na íntegra, o Edital supra mencionado e afirmamos que nossa 

proposta é perfeitamente exeqüível aos preços finais que ofertarmos nesta licitação, bem assim 
que temos plenas condições de executar o objeto licitado, manifestando total concordância em 
realizá-lo conforme disposto no Edital, respeitando especificações, requisitos, prazos e condições 
do fornecimento, inclusive nas hipóteses do art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93; 
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d) Esta empresa proponente cumpre plenamente todos os requisitos para habilitação e 
que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, estando ciente e compromissada na obrigação de declarar ocorrências posteriores; 

 
e) É a única participante desta licitação para o grupo empresarial ou econômico a que 

pertence, não mantendo nenhum vínculo de dependência ou subordinação com quaisquer outras 
empresas licitantes neste certame; 

 
f)  Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,  a proponente não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz; 

 
g)  Que responsabiliza-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, 
diretamente e/ou por representante, neste certame; 

 
h)   As obrigações que impliquem custos e formação de preços que não fizemos constar 

desta proposta serão suportadas por nós proponentes; 
 
I) Que declara manter  instalações, aparelhamento técnico e pessoal devidamente 

treinados, adequados e disponíveis para a realização dos serviços objeto desta proposta; 
 
J) Todos os cálculos foram feitos com base nos preços vigentes no mercado, pelo que 

ofertamos os valores supracitados: 
 
K) Que declara para fins de comprovação perante a UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PIAUÍ, que estamos cientes que o objeto do Pregão Eletrônico 142/2013 Sistema de Registro de 
Preços, ou seja,  detemos   condições operacionais para disponibilizar  todos os equipamentos, 
quando solicitados, durante a validade da Ata de Registro de Preços, conforme estabelece o edital 
e seus anexos. 

 
III)  Esta é a proposta que apresentamos à Universidade Federal do Piauí, pelo que 

solicitamos que a tomem como firme e irretratável, na forma do Edital e da legislação aplicável. 
 

Local, data – carimbo/CNPJ 

assinatura do representante da empresa 

O representante deverá assinar em todas as folhas da proposta. 
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- ANEXO III - 
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO,  GARANTIA  E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

 

A empresa < inserir a razão social da empresa >, CNPJ nº. < inserir o nº do CNPJ da empresa >, 
declara que instalará o equipamento objeto licitado no Pregão Eletrônico 142/2013 e prestará 
garantia e assistência técnica durante o  período de 05 (cinco) anos,  contados da data do 
recebimento definitivo do bem pela Universidade Federal do Piauí. 
Nome do Representante Legal: __________________________________________________ 
Cargo do Representante Legal: __________________________________________________ 

Identificação do Representante Legal: RG nº. ________________________, CPF nº. 

________________________. 

Local e Data: _______________________, de _____ de _________________ de _________.  

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal (declarante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
PREGÃO Nº 142/2013 

 
 

Aos ............... dias do mês de .......... de 2013, na ..................... em .................., por seus 
representantes legais, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555, 
de 8 de agosto de 2000, (alterado), Decreto nº 7.892/, de 23 de janeiro de 2013,  Decreto n° 5.450 
de 31 de maio de 2005,  da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto nº 
6.204 de 5 de setembro de 2007, da IN/MARE nº 8 de 4 de dezembro de 1998, IN/ SLTI/MP nº 2 
de 16 se setembro de 2009 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão por Registro de Preços nº 142/2013,  
homologada pelo Pró-Reitor de Administração do processo em referência, RESOLVE registrar os 
preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa .............., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ................, sediada .............., CEP ............., fone/fax (xx) .............., e-mail 
.................,sob as cláusulas e condições seguintes:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO 

O preço do equipamento está registrado nos termos da proposta vencedora do 
Pregão nº 142/2013, conforme quadro abaixo: 

   

Item Especificações Un Quant. Marca Fornecedor Preço 

       

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano, a partir da sua 
assinatura, durante o qual a UFPI não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula 
Primeira – do Preço, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo 
mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de 
qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das 
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a 
ampla defesa.  
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado à Adjudicatária, no prazo de até 5(cinco) dias úteis contados 
da data de aceite definitivo dos equipamentos, de acordo com as exigências administrativas em 
vigor, e a nota fiscal atestada pela Fiscalização; 

No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF (via on line), e caso o resultado seja 
desfavorável, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização. 

a1) Em não ocorrendo a regularização, proceder-se-á conforme previsto no item 
11 do Edital - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS. 

 Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, 
o valor devido pela UFPI será atualizado financeiramente, obedecendo à legislação vigente. 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não 
respondendo a UFPI por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 
correspondentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 142/2013, e Anexos, Processo nº 23111.020039/13-14 dos 
quais são partes, como se aqui estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à 
proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO 

O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente 
ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária de Teresina/PI. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais normas 
aplicáveis. 

                                        Teresina / PI,       de                    de 2013. 
 

_______________________ 
UFPI 

______________________________ 
Responsável da Empresa 
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