EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA RP Nº 008/2018
Processo Administrativo: 1946617

Tipo: Menor Preço Por Item

Abertura: 12 de abril de 2018

Horário: 09h00min

Local: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano Franco
(1º andar), Retorno da Cohama, CEP: 65.060-645, São Luís/MA - Fone: (98) 2109.1868 E-mail: cilic@fiema.org.br
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Maranhão SENAI/DR-MA, por intermédio da Comissão Integrada de Licitação - CILIC, torna pública a
realização de licitação, pela modalidade CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAI e com observância às condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus
anexos.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I
II
III
IV
V

-

Anexo VI

-

Termo de Referência;
Especificação do Objeto;
Proposta de Preços Padronizada;
Carta de Credenciamento;
Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento dos
Termos do Edital;
Minuta da Ata de Registro de Preços.

O edital de licitação e seus anexos poderão ser consultados ou impressos a partir do endereço
http://www.fiema.org.br, através da guia “Editais”.
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos à Comissão Integrada de Licitação CILIC, por intermédio do endereço eletrônico: cilic@fiema.org.br, até o dia 09.04.2018.
1. DO OBJETO
1.1.

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço visando a eventual Aquisição
de Mobiliários para atender as demandas do SENAI/DR-MA, nas quantidades e
características exigidas, conforme Termo de Referência e seus anexos deste Instrumento
Convocatório.

1.2.

O Sistema de Registro de Preços tem como objetivo manter o registro de propostas
vantajosas para atendimento às necessidades e conveniências do SENAI/DR-MA e
demais Unidades.

1.3.

O SENAI/DR-MA não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores, podendo
realizar licitação específica para a aquisição de um ou mais itens, hipóteses em que, em
igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

1.4.

É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste torneio.
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1.

Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no
País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade
pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.

2.2.

Não poderão participar da presente licitação:

2.3.

2.2.1.

Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.2.

Pessoas Físicas ou Jurídicas que estejam suspensas de participar de licitação
realizada pelo SESI e/ou pelo SENAI, Departamentos Regionais do Maranhão;

2.2.3.

Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou
liquidação, ou em processo de fusão, de cisão ou de incorporação;

2.2.4.

Pessoas Jurídicas que tenham sócios, gerentes ou administradores que sejam
empregados ou dirigentes do SESI e/ou do SENAI;

2.2.5.

Ex-empregados do SESI/SENAI/FIEMA/IEL que tenham executado suas
atividades em áreas compatíveis com o objeto licitado, pelo prazo de até 06
(seis) meses subsequentes ao seu desligamento.

As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes - A e B lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número
da licitação, com os seguintes conteúdos:
ENVELOPE ”A”
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE ”B”
PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA RP

CONCORRÊNCIA RP

EDITAL Nº 008/2018 - SENAI/DR-MA

EDITAL Nº 008/2018 - SENAI/DR-MA

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DA LICITANTE

2.3.1. Caso a licitante decida encaminhar os envelopes mediante postagem, esta deverá
inserir os envelopes mencionados no “item 2.3.” acima, em um terceiro envelope
identificado no lado externo, EXCLUSIVAMENTE, conforme disposto a seguir:
Destinatário: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/DR-MA
A/C: Comissão Integrada de Licitação - CILIC
Endereço:

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da Indústria Albano
Franco (1º andar), Retorno da Cohama, CEP: 65.060-645, São Luís/MA.

2.3.1.1. O descumprimento, pela empresa, da forma de postagem indicada no item
anterior, será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a Comissão de
Integrada de Licitação de quaisquer consequências decorrentes de tal
descumprimento.
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2.3.1.2. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação
dos documentos de habilitação no envelope de proposta de preço, e viceversa, causará a exclusão sumária de quaisquer licitantes do processo
licitatório.
2.3.1.3. A documentação contida nos envelopes “A” e “B” deverá ser apresentada
em língua portuguesa, devidamente numerada. Caso a documentação não
esteja numerada, o credenciado deverá fazer no momento da sessão.
2.4. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e
condições deste Edital e dos seus anexos, bem como do Regulamento de Licitações e
Contratos.
2.5. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este torneio serão realizados no primeiro dia útil subsequente de
funcionamento da entidade.
2.6. Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam
influenciar o resultado deste torneio.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.

A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física
devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo IV - Carta de
Credenciamento - deste Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser
apresentada à Comissão Integrada de Licitação - CILIC fora dos envelopes relacionados no
“item 2.3.” acima.
3.1.1. No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração, com firma reconhecida, a
licitante deverá entregar à Comissão Integrada de Licitação - CILIC uma cópia
autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove a
legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado, e cópia autenticada do
documento de identidade com foto ou original.
3.1.2. Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a
cópia do contrato social e a cópia autenticada do documento de identidade com foto
ou original, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento.
3.1.3. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da
ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição e a cópia autenticada do
documento de identidade com foto ou original, não havendo necessidade da Carta de
Credenciamento.
3.1.4. A ausência da Carta de Credenciamento ou Procuração, com firma reconhecida, não
impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação de representante.
3.1.5. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a
licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame.

3.2.

Nenhuma pessoa, ainda que munida de Procuração, poderá representar mais de uma
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas
sessões públicas.
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3.3.

Será admitido apenas um representante para cada licitante.

3.4.

Fica estabelecida a tolerância de 15 (quinze) minutos para a entrega de documentos para
o credenciamento. Caso o credenciamento seja concluído antes do prazo de tolerância, esta
Comissão iniciará a sessão, e, após iniciada, não mais será permitida a entrada de
interessados em participar da licitação, como proponentes, apenas como ouvintes.

3.5.

Caso haja suspensão de sessão, fica admitido credenciamento para outro representante,
nas mesmas condições previstas no “item 3.1.” Cumpridas todas as exigências do Edital, a
empresa licitante deverá apresentar apenas Procuração, com firma reconhecida ou Carta
de Credenciamento, acompanhada de cópia autenticada do documento de identidade com
foto ou original.

4. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A”
4.1.

Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos
relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues,
preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a
identificação pelo número de cada um dos itens.
4.1.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos
no envelope de habilitação, desde que a documentação esteja obedecendo os
requisitos previstos no “item 4.4.1.” abaixo.

4.2.

As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao prazo
de validade. Caso as validades das Certidões não estejam expressas no documento, será
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias da data de emissão da Certidão.

4.3.

A Comissão Integrada de Licitação - CILIC, após o recebimento, abertura da documentação
e registro em Ata, poderá suspender a sessão a fim de que tenha melhores condições para
analisar os documentos apresentados, procedendo às diligências que achar necessária,
inclusive quanto à regularidade fiscal, podendo ser comprovada mediante pesquisa nos
sítios oficiais na internet.

4.4.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.4.1. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar:
a)

Registro Comercial e demais alterações, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em
se tratando de Sociedades por Ações, a documentação deverá ainda, ser apresentada
acompanhada de Ata de eleição de seus administradores. Nos casos previstos neste item,
os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

c)

Inscrição de Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
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d)

4.5.

As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s)
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o Ato de Designação
respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.5.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
a)

Declaração de Inexistência de Empregados Menores e de Conhecimento dos
Termos do Edital, assinada por sócio, gerente dirigente, proprietário ou procurador,
devidamente identificado, nos termos do modelo anexo deste instrumento (Anexo V);

b)

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, com descrição detalhada das características, por meio da
apresentação de um ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou
privado, que já forneceu mobiliários da mesma natureza dos itens, objeto desta licitação. O
atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a
identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como:





Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;
Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente;
Data de emissão do atestado ou da certidão;
Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à
emitente).

4.5.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação
técnica apurada pela Comissão Integrada de Licitação - CILIC, mediante simples
conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante.
4.6.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

4.6.1. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:
a)

Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica no prazo de validade, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física,
compreendendo o período de pesquisa dos últimos 02 (dois) anos;

b)

Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2016)
ou Balanço de Abertura no caso de empresa recém-constituída, devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, assinado pelo
Administrador da empresa e por Contabilista legalmente habilitado, que comprove a
situação financeira da empresa, vedada à substituição por Balanço ou Balancetes
provisórios e/ou apresentado via SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, com seu
respectivo recibo digital. Serão aceitos, como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis assim apresentados:


Sociedades anônimas: publicados em Diário Oficial, em jornal de grande circulação e
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
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Sociedades por cotas de responsabilidade limitada: por fotocópia do Balanço do
livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou por fotocópia
do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;



Sociedade sujeita a Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte:
por fotocópia do Balanço do livro Diário, inclusive com Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial da sede ou do domicílio da
licitante, ou em outro órgão equivalente; ou por fotocópia do Balanço e das
Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante.

c)

O licitante deverá apresentar cópia autenticada da Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado, comprovando enquadramento de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, se for o caso. Caso a empresa não apresente esta Certidão ou apresente-a
vencida, não será descredenciada, mas perderá o favorecimento de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte. Será considerada válida, a Certidão que estiver no prazo de até
90 (noventa) dias da data de emissão.

d)

A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – LG, Solvência
Geral – SG e Liquidez Corrente – LC, resultantes da aplicação das fórmulas abaixo. As
fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos anexado ao
Balanço, devidamente assinado pelo Contador da empresa.
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

e)

Os licitantes que apresentarem Índices de Liquidez GERAL, Solvência Geral ou Liquidez
Corrente, menor ou igual a 1 (um), deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido
correspondente a 10% (dez por cento) do valor total dos serviços ofertados.

4.7.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

4.7.1. Para fins de habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá apresentar:
a)

Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b)

Certificado de Regularidade de Situação - CRS para o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;

c)

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, sendo:
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 Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais e quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Receita Federal
do Brasil - RFB;
 Fazenda Estadual - Certidão de Regularidade de Débito de Tributos Estaduais, do
Estado onde o licitante mantém sua sede, podendo ser apresentadas certidões que
tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou ainda de
forma específica desde que seja contemplado o referido tributo;
 Fazenda Municipal - Certidão de Regularidade de Tributo Municipal do domicílio ou
sede do licitante que comprove a inexistência de débito com ISSQN, podendo ser
apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando
todos os tributos, ou ainda de forma específica desde que seja contemplado o referido
tributo.
4.7.1.1.
d)
4.8.

Para fins de comprovação de regularidade fiscal serão aceitas certidões
positivas com efeitos negativos.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, como prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei 12.440/11, Arts. 2º e 3º.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:

4.8.1. Em nome do licitante e, obrigatoriamente, com o número do CNPJ e com o endereço
correspondente:
a)

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b)

Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c)

Serão dispensados da filial aqueles documentos que,
comprovadamente, forem emitidos em nome da matriz.

4.9.

pela

própria

natureza,

A empresa proponente deverá, OBRIGATORIAMENTE, anexar os documentos
relacionados no “item 4.”, em original ou cópia autenticada por cartório competente, ou
por Membro da Comissão ou Presidente, ou por outro servidor designado para essa
atividade.

4.9.1. A autenticação poderá ser feita por esta Comissão mediante apresentação do documento
original, das 14h00min às 17h00min até o dia 10.04.2018, com as seguintes
condições:
a)

Serão aceitas somente cópias legíveis;

b)

Não serão aceitos documentos rasurados;

c)

Não serão aceitas cópias já autenticadas por outra Comissão;

d)

Não serão consideradas cópias autenticadas como originais;

e)

A Comissão não se obriga a autenticar documentos não solicitados no presente Edital.
A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário.
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4.10. Não serão admitidos Protocolos, Pesquisas, Telas de sites, Boletos, Requisições e
Solicitações para efeito de substituição aos documentos pedidos para habilitação das
empresas proponentes.
4.11. Não será permitida autenticação de documentação durante a realização do
certame.
4.12. Os documentos apresentados, quando obtidos pela internet, serão considerados válidos
e originais, podendo a Comissão proceder à devida consulta nos respectivos endereços
eletrônicos a fim de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados quando
for o caso.
4.13. Aberto o envelope “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos
serão examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Presidente e
Membros da Comissão.
4.14. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das empresas desclassificadas
serão devolvidos imediatamente após o encerramento do certame. As que não se
fizerem presentes, os envelopes ficarão à disposição das mesmas pelo período de 10
(dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recursos contra o resultado do torneio ou, se for o
caso, quando denegados os recursos interpostos), terminado este prazo, serão
destruídos pela COMISSÃO.
4.15. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
envelope DOCUMENTAÇÃO, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
ato convocatório ou com irregularidades, serão INABILITADOS, não se admitindo
complementação posterior.
4.16. Serão utilizados, neste certame, os benefícios da Lei Complementar 123/06, no tocante
às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, limitando-se ao empate ficto e à
regularidade de Certidões Negativa de Débitos Fiscais.
5. DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE “B”
5.1.

O envelope “B” conterá a "Proposta de Preço", observando o modelo constante no Anexo
III, devendo fazer menção ao número do torneio, sem emendas, ressalvas, rasuras,
acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada, impressa, assinada e nominada pelo
representante legal do licitante.

5.2.

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa proponente contendo
CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail para contato, devendo constar:
a)

Dados do representante legal com CPF;

b)

Banco e respectivo código, agência, número da conta e operação, para efeito de
autorização e posterior pagamento;

c)

Especificações dos mobiliários, de forma clara, descrevendo detalhadamente as
características técnicas, incluindo especificação, marca e modelo para todos os
itens, de acordo com o Anexo II deste Edital;
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d)

As licitantes deverão indicar o preço unitário e total, obedecendo ao valor máximo
de cada item, constante no Anexo II deste Edital, sendo desclassificado o item que
apresentar valor acima do preço máximo estabelecido;

e)

Indicação do prazo de entrega, conforme previsto no item 15.1.;

f)

Declarações, conforme Anexo III (Proposta Padronizada).

g)

Na Especificação Técnica alguns itens mencionam normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e/ou Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do
Trabalho e Emprego. O objetivo da adequação dos mobiliários a essas normas é
garantir aos usuários segurança e conforto no seu uso e garantir à instituição a
padronização dos mobiliários recebidos.

h)

Para cada item do mobiliário oferecido na proposta do licitante deverá constar,
além das especificações: catálogos do fabricante com identificação de todos os itens
cotados, dimensões, indicação do fabricante, marca, modelo e referência,
obedecidas às especificações deste roteiro. Esta condição será de extrema relevância
para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações e características técnicas, qualidade, durabilidade, acabamento,
estética, ergonomia e funcionalidade;

i)

Sendo o catálogo extraído de sites do fabricante, deverão ser informados os
endereços das fontes pesquisadas, caso haja impossibilidade técnica para acessar o
site com o catálogo do fabricante, a licitante será automaticamente desclassificada.

j)

Os mobiliários deverão ser sinalizados/indicados no catálogo ou manual de
acordo com a especificação, marca, modelo, referência e dimensões de cada um;

k)

A garantia dos mobiliários deverá ser mínima de 01 (um) ano.

5.3.

As licitantes deverão indicar o prazo de validade da proposta, não inferior a 90
(noventa) dias corridos, contados da data da abertura do envelope de proposta,
suspenso esse prazo na hipótese de recurso administrativo ou judicial.

5.4.

Cada licitante deverá declarar na proposta que, no preço cotado estão embutidos todos
os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos,
contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal,
previdenciária e do frete, se houver.

5.5.

Preços unitários dos itens, em reais, expressos em algarismo e total da proposta,
em reais, expressos em algarismo e por extenso, sem dupla alternativa ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Ocorrendo
divergência entre o preço unitário e o total dos itens, prevalecerá o preço unitário. Só
serão aceitos os preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos
arábicos, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

5.6.

Cada licitante deverá apresentar somente 01 (uma) cotação. A apresentação de mais
de uma proposta, ou o condicionamento desta, acarretará sua imediata desclassificação.

5.7.

A apresentação de proposta será considerada como evidência de que o Licitante:
9
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a)

Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem esta
Concorrência;

b)

Aceita as cláusulas e condições deste Edital, eventuais aditamentos e esclarecimentos
complementares;
Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto contratual pelo valor e prazo
constantes da proposta.

c)
5.8.

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do
objeto deste Edital.

5.9.

A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má fé, e que não altere o
conteúdo e, também, não afete a idoneidade das propostas de preço, não será causa de
desclassificação.

5.10. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas
neste Item.
6. DA SESSÃO E DO JULGAMENTO
6.1.

No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Instrumento, será aberta a sessão,
iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes dos licitantes
interessados em participar do certame.

6.2.

Juntamente com a documentação de Credenciamento, os licitantes entregarão à
Presidente os envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preço.

6.3.

Iniciada a sessão, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a
possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

6.4.

Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por
membro da Comissão de Licitação e por um representante de cada licitante presente.

6.5.

A CILIC primeiramente fará a abertura do Envelope “A” - Documentos de Habilitação.

6.6.

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Documentos de
Habilitação e Proposta de Preço e em um único momento, em face da análise dos
Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços apresentados, os envelopes não
abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Integrada de Licitação CILIC até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

6.7.

DO JULGAMENTO
6.7.1.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM.

6.7.2.

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público.

10

FIEMA

SENAI

SENAI

IEL

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

Serviço Social
da Indústria

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br

7.

DOS RECURSOS

7.1.

Dos resultados da fase de julgamento das propostas de preço, assim como da fase de
habilitação caberão recursos escritos e fundamentados, que terão efeito suspensivo,
dirigidos, por intermédio da Comissão Integrada de Licitação - CILIC, ao Diretor
Regional.

7.2.

Os recursos deverão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, pela
licitante que se julgar prejudicada, a contar da intimação da decisão recorrida.

7.3.

Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência,
nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos.
7.3.1. A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão
de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal,
que correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no §
3º art. 22, do Regulamento de Licitações e Contratos.
7.3.2. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

7.4.

Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada pelo
representante legal do licitante ou através de advogado, neste caso, acompanhada de
Procuração pública ou privada, com firma reconhecida, para este fim, devendo conter a
identificação da recorrente (CNPJ, endereço, assinatura e nome do representante legal).
Deverão ser protocolados no horário de 08h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h30,
exclusivamente no setor de Protocolo, situado no subsolo do Edifício Casa da Indústria
Albano Franco, localizado à Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama, São
Luís-MA, CEP: 65.060-645, que se submeterá a análise da Diretoria Regional do
SENAI/DR-MA.
7.4.1.

As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o
documento escaneado via email com o comprovante da postagem dentro do
prazo estabelecido.

7.4.2.

Não serão considerados os recursos protocolados fora do horário e em local
diferente do indicado no “item 7.4.”.

7.4.3.

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do licitante que
pretender reconsideração total ou parcial das decisões da Comissão deverão
ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio,
dentro do prazo recursal.

7.4.4.

Interpostos recursos, o processo licitatório será suspenso para o devido
julgamento a ser realizado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da
data final para sua interposição, pela autoridade competente ou por seu
preposto.
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8.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1.

Inexistindo manifestação recursal, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao
licitante vencedor e, em seguida, homologará os procedimentos do resultado da
Concorrência.

8.2.

Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.

8.3.

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, ou seja, 90 (noventa) dias e caso persista o interesse da
Contratante, poderá ser solicitada a prorrogação geral da validade referida a todos os
licitantes, por igual prazo, no mínimo.

9.

DA CONTRATAÇÃO

9.1.

Após a homologação deste procedimento, a Administração do SENAI convocará
oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços. O licitante
vencedor não poderá desistir da assinatura do contrato sob pena da aplicação das
sanções legais previstas neste instrumento convocatório.

9.2.

O Adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação, com o fim de promover a assinatura da Ata, bem como conservá-la durante
toda a sua execução.

9.3.

A recusa da empresa de assinar a Ata de Registro de Preços, dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou
com justificativa não aceita, sujeitará esta às penalidades previstas no item 12. deste
Edital.

9.4.

O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes remanescentes que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto a prazo e preço.

9.5.

A modalidade da garantia contratual, bem como o banco de sua escolha, com a
indicação do número da agência e da conta corrente para fins de pagamento deverão ser
indicados pela empresa em sua proposta.

10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado mediante apresentação de Nota Fiscal em até 30 (trinta)
dias corridos, após ateste pelo setor competente.
10.2. É obrigatória a apresentação de comprovantes de regularidade fiscal para com as
fazendas
Federal, Estadual e Municipal, INSS e FGTS, ficando condicionado o
pagamento à sua regularidade.
10.3. A depender do objeto poderá ser solicitado somente a regularidade fiscal para com as
Fazendas Federal e Estadual, INSS e FGTS.
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10.4. O SENAI/DR-MA poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pelo licitante vencedor nos termos deste ato
convocatório.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, tributária, fiscal ou trabalhista, sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensações.
10.6. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, após entrega definitiva,
apresentação e ateste da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente.
10.7. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao
licitante e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o Contratante.
10.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o licitante não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, será calculada mediante aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)/365; I = 0,06/365; I = 0,00016438.
TX = percentual da taxa anual igual a 6%.
11. DO REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
11.1. Os preços constantes do Registro de Preços não serão reajustados no prazo de validade
do Registro de Preço.
a) Será sempre verificado o preço do objeto junto ao mercado, e havendo disparidade, para
baixo ou para cima, a Comissão poderá ajustar o preço. Isto poderá ser executado em
função de consulta ao mercado;
b) O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos
impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes;
c) Os preços dos itens deverão respeitar o valor máximo que consta no Anexo II, não sendo
aceitas propostas com valores acima;
d) O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Coordenadoria de
Suprimentos, especificando o novo preço, desde que acompanhado de documentos que
comprovem a procedência do pedido. Ao proceder à solicitação de atualização de preço o
13
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beneficiário do registro fica ciente que será permitido que a Comissão de Integrada de
Licitação convoque, na ordem de classificação, as empresas remanescentes, para
aceitarem o fornecimento no mesmo preço registrado pela 1ª classificada.
12. SANÇÕES E PENALIDADES
12.1. A recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido no “item 9.1.”, bem como o atraso injustificado na execução das
obrigações, sem justificativa por escrito e aceito pela contratante, caracterizando o
descumprimento da obrigação assumida, sujeitará a contratada a aplicação das Sanções
e Penalidades de multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, limitado até o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.
12.2. Fica garantida a prévia defesa no prazo de 02 (dois) dias corridos, após a notificação.
12.3. A multa de mora, quando for aplicada, poderá ser descontada de pagamento
eventualmente devido à contratada.
12.4. O atraso na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e/ou não aceito pela
Contratante, incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados sobre o valor da
prestação ou da parcela não executada:
a) Atraso de até 20 (vinte) dias, multa de 0,5 (zero vírgula cinco) por cento por dia
de atraso, capitaneada na forma de juros simples;
b) A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia configura inexecução total.
12.5. Quando da inexecução total:
a) Quando configurado inexecução total, o contratado sofrerá multa compensatória no valor
de 10 (dez) por cento do total da prestação não executada.
b) Incidirá em multa a não manutenção dos critérios de habilitação, sendo neste caso
aplicada multa de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte dias) de atraso.
12.6. É considerado critério de habilitação, além de outros previsto em edital, a comprovação
de regularidade fiscal, para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e FGTS.
12.7. A depender do objeto poderá ser solicitada somente comprovação de regularidade
perante as Fazendas Federal e Estadual.
12.8. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a Licitante, garantida a prévia
defesa, às seguintes penalidades: Advertência, Multa, Suspensão do Direito de Licitar ou
Contratar com o SENAI/DR-MA por prazo não superior a 02 (dois) anos.
12.9. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções:
Advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o
SENAI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
12.10. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber ser-lhe-á
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concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão informados ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda proceder a
cobrança judicial da multa.
12.11. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
13.1. Até às 17h30min do dia 09.04.2018, qualquer licitante poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o presente Edital. O não cumprimento deste prazo importará
na preclusão do seu direito.
13.2. A impugnação feita tempestivamente por qualquer licitante não a impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
13.3. Pedida a impugnação, o processo licitatório será suspenso para o devido julgamento a
ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados da data final para sua
interposição, pela autoridade competente ou por seu preposto.
13.4. A impugnação deve ser apresentada em via original, com papel timbrado da empresa
ou com carimbo oficial do CNPJ, redigida em português, sem rasura, fundamentada e
assinada por representante legal, observados os prazos legais.
13.5. A impugnação interposta deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da
Superintendência Corporativa, situado no subsolo do Edifício Casa da Indústria
Albano Franco, que se submeterá à análise e resposta da Diretoria Regional do
SENAI/DR-MA.
13.6. As empresas sediadas em outros Municípios ou Estados deverão encaminhar o
documento escaneado via e-mail com o comprovante da postagem dentro do prazo
estabelecido.
14. DO RECEBIMENTO
14.1. O recebimento do objeto deste Edital será realizado em duas etapas:
14.1.1. Expedição de “Termo de Recebimento Provisório”, na entrega do objeto
licitado, o qual será assinado pelos representantes do SENAI/DR-MA e do
Licitante;
14.1.2. Expedição de “Termo de Recebimento Definitivo”, após a realização da
análise da conformidade dos serviços de acordo com as especificações contidas
neste Edital.
14.2. O material será rejeitado quando em desacordo com o estabelecido neste Edital, e seus
anexos, sendo emitido um Termo de Recusa o qual será assinado pelo representante
do SENAI/DR-MA.
14.3. A expedição dos Termos supra, não exime o Licitante das demais sanções legais
cabíveis, inclusive as previstas no Art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).
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14.4. O recebimento dos materiais não exclui a responsabilidade do Licitante pela perfeita
conformidade, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da
análise do mesmo.
15.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

15.1. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, após o recebimento do Pedido de
Compra/Autorização de Serviço, para a entrega dos materiais, podendo ser prorrogado
uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
15.2. Após a homologação deste procedimento, a Administração do SENAI/DR-MA convocará
oficialmente o licitante vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, aceitar ou retirar o Pedido de Compra/Autorização de
Serviço, sob pena de decair o direito a execução, sem prejuízo das sanções legais
previstas.
15.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
15.4. É facultado à Administração, quando a vencedora não retirar ou aceitar a Pedido de
Compra/Autorização de Serviço no prazo e condições estabelecidos, chamar os
licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preço, ou revogar este torneio, independentemente de qualquer comunicação.
15.5. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes remanescentes que não
aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive
quanto a prazo e preço.
15.6. Os mobliários, objeto desta licitação, deverão ser entregues nos endereços de acordo
com o quadro abaixo:
UNIDADES
CEPT Raimundo Franco Teixeira
CEPT Imperatriz - MA
CEPT Bacabal - MA
CEPT Distrito Industrial
CEPT Açailândia - MA
CEPT Caxias - MA

ENDEREÇOS
Av. Getúlio Vargas, 2888 – Monte Castelo CEP: 65025-001 São Luís - MA.
Av. Juventude, s/nº – Nova Imperatriz, CEP: 65907-180 Imperatriz - MA.
Rua Frederico Leda, s/nº – Centro, CEP: 65700-000 Bacabal - MA.
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099-110 E NO
ANEXO – ROSÁRIO -MA
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom Jardim Açailândia/MA. CEP: 65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de Queiroz Caxias/MA. CEP: 65605-305

CEPT Balsas - MA

Rua Jorge Machado Mendes, nº 60 - Sistema Industrial.

Departamento Regional

AV. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Retorno da Cohama.
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16.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

16.1. O prazo de validade da Ata do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da
assinatura da presente Ata.
17. DA AMOSTRA
17.1. A Comissão poderá solicitar aos licitantes, amostras dos itens ofertados, as quais
deverão ser apresentadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, depois de
recebida a solicitação e deverão ser observadas as seguintes condições:
a)

Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, manuseados, podendo
ser devolvidos para as licitantes no estado em que se encontrarem ao final da avaliação;

b)

O licitante que não encaminhar as amostras no prazo estabelecido terá sua cotação
desconsiderada para efeito de julgamento;

c)

Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer substituição
do produto apresentado para fins de adequação às especificações do objeto.
17.2. As amostras ficarão a disposição da Administração do SENAI/DR-MA, até o primeiro dia
útil posterior a homologação, do resultado deste processo licitatório, quando poderão ser
retiradas, exceto as de propriedade do licitante vencedor que poderão a critério da
Comissão, ficar retidos até a entrega total dos itens adjudicados.
18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
18.1. Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo
que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial e de até 50% (cinquenta por cento) para reforma de
edifício ou equipamento, ambos atualizados, sempre mediante a lavratura de Termo
de Aditamento, conforme determina o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI
em seu Artigo 30.
18.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que
se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento.
as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as
decorrentes de necessidades de prorrogação, constarão em Termo de Aditamento.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. A critério da Administração do SENAI/DR-MA, este torneio poderá:
a)

Ser anulado caso exista ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado; ou

b)

Ser revogado, a juízo da Administração, se for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse da entidade, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

c)

Ser cancelado, antes de emitida autorização de serviço, desde que justificado;

d)

Ter sua data de abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO
transferida, por conveniência exclusiva da Administração.

e

PROPOSTA
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19.2. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da proposta e
da documentação, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de
seus termos.
19.3. Caberá ao SENAI:
a)

Permitir acesso dos empregados do licitante vencedor às suas dependências, para a
execução do objeto;

b)

Impedir que terceiros executem o objeto deste torneio;

c)

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados do licitante vencedor;

d)

Exercer permanente fiscalização da execução do objeto deste torneio, por intermédio da
Assossoria Técnica do SENAI, de acordo com Termo de Referência anexo a este
Edital;

e)

Notificar o licitante vencedor, por escrito, sobre irregularidades constatadas na
execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

f)

Solicitar que sejam substituídos os mobiliários recusados, de acordo com as condições e
especificações deste torneio.

19.4. Todos os documentos de habilitação e propostas cujos envelopes forem abertos na
sessão, serão rubricados pela Presidente e pelos licitantes presentes.
19.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão.
19.6. A classificação orçamentária para esta licitação está nas Unidades e Centros de
Responsabilidades, conforme Termo de Referência anexo a este Edital.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. É facultada à Comissão, ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
20.2. Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtido através de
correspondência entregue no setor de Protocolo, situado no subsolo do Edifício Casa da
Indústria Albano Franco, Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da Cohama,
São Luís - MA, ou através do e-mail: cilic@fiema.org.br, endereçado à Comissão
Integrada de Licitação do SENAI.
20.3. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer informações,
alterações e/ou esclarecimentos sobre o Edital, por meio de consulta permanente ao
endereço http://www.fiema.org.br, não cabendo a esta Entidade, a responsabilidade
pela não observância deste procedimento.
20.4. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
Comissão Integrada de Licitação - CILIC e pelas licitantes presentes, com os registros de
todas as ocorrências.
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21.

DO FORO

21.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, capital do Estado do
Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus
Anexos.
São Luís, 19 de março de 2018.
______________________________
Soraya Cavalcante Pereira
Presidente

______________________________
Renata Brandão Cunha
Membro

______________ ______________
Fernanda M. Bertrand de Carvalho
Membro

______________ ______________
Fernanda Rackel Lima Aarújo
Membro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO
Aquisição de Mobiliário
JUSTIFICATIVA
Tendo como objetivo de atender as necessidades cantinas de infraestrutura da Instituição para as
salas de aulas, laboratórios, oficinas, bibliotecas, ambientes pedagógicos e administrativos.
ESPECIFICAÇÃO
Conforme ANEXO II.
VALOR ESTIMADO (R$)
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
O prazo de entrega será de 30 dias a partir da data de assinatura da Autorização de Fornecimento.
PERÍODO DE VIGÊNCIA
Considerar, no mínimo, 60 dias além do período de execução do serviço ou da entrega do material.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Centro de
Unidade
Conta Contábil
Saldo
Responsabilidade
03.02.01.01
03.02.03.01
03.02.04.01
03.02.05.01
3.07.10.01.01.01
3.02.01.01.03.001
03.02.06.01
03.02.07.01
03.02.08.01
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU ENTREGA DO MATERIAL
CEPT RFT
CEPT Imperatriz
CEPT Bacabal
CEPT
Distrito
Industrial
CEPT Açailândia MA
CEPT Caxias - MA

Av. Getúlio Vargas, 2888 – Monte Castelo CEP: 65025-001 - São Luís MA.
Av. Juventude, s/n – Nova Imperatriz, CEP: 65907-180 - Imperatriz MA.
Rua Frederico Leda, s/n – Centro, CEP: 65700-000 - Bacabal – MA.
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099-110 E NO ANEXO –
ROSÁRIO -MA
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom Jardim - Açailândia/MA.
CEP: 65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de Queiroz - Caxias/MA.
CEP: 65605-305
Rua Jorge Machado Mendes, n. 60 – Sistema Industrial.

CEPT Balsas
Departamento
AV. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Retorno da Cohama.
Regional
SETOR / DEPARTAMENTO PARA ONDE SE DESTINA O BEM (SOMENTE PARA BENS
PATRIMONIAIS)
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Salas de Aulas, Oficinas, Laboratórios, Coordenadorias e áreas técnicas.
UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Assessoria Técnica – ASTEC
ELABORADOR DO TERMO DE REFERÊNCIA
GLOVERLAIN VIEIRA MACHADO.
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ANEXO II
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITENS

DESCRIÇÃO

ARMÁRIO
BAIXO,
COM
PORTAS E 01 PRATELEIRA

01

UNIDADE

QTDE
MÍNIMA

QTDE
MÁXIMA

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
(R$)

UND

01

10

924,04

02

Armário baixo com 2 (duas) portas,
com tampo superior e fundo
inteiriço, sem divisão central, com 1
(uma) prateleira. Tampo do armário
em MDP ou MDF, com espessura de
no mínimo 25,00 mm, e revestido
com laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces na cor
cinza, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita de
poliestireno com superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
2,00 mm e raio ergonômico de
contato com o usuário de acordo
com a NBR 13961:2010.
Corpo, portas e prateleiras do
armário em MDP ou MDF, com
espessura de no mínimo 18,00 mm
no mesmo acabamento do tampo,
encabeçado com fita de poliestireno
com superfície com espessura de no
mínimo
0,45
mm
com
alta
resistência a impactos. Portas com
fita de no mínimo 1,00 mm de
espessura com dobradiça em aço de
alta resistência, com ângulo de
abertura de no mínimo 105º com
sistema de alojamento interno na
madeira
para
um
melhor
acabamento ao móvel e para gerar
maior espaço interno do mesmo,
com acabamento niquelado ou
material
similar.
Sistema
de
travamento com trinco metálico na
porta esquerda, fixado através de
parafusos rosca auto portante para
madeira, fechadura frontal com
chave em duplicata, com capa
plástica externa de proteção em
polietileno injetado com sistema
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escamoteável. Puxadores injetados
em Zamac com pintura metálica na
cor prata ou sistema de puxadores
embutidos injetados em ABS de
formato
retangular
com
raios
ergonômicos na cor prata.
Fundo inteiriço em MDP ou MDF,
com espessura de no mínimo 15,00
mm, e revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita de poliestireno
com superfície na cor cinza, com
espessura de no mínimo 0,45 mm.
Dimensões Mínimas:
Altura: 720 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 450 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13961:2010, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinada por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade.
ARMÁRIO ALTO, COM 2 PORTAS
E 03 PRATELEIRAS

02

Armário alto com 2 (duas) portas,
com tampo superior e fundo
inteiriço, sem divisão central, com 3
(três) prateleiras. Tampo do armário
em MDP ou MDF, com espessura de
no mínimo 25,00 mm, e revestido
com laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces na cor
cinza, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita de
poliestireno com superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
2,00 mm e raio ergonômico de
contato com o usuário de acordo

UND

01

10

1.555,67
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com a NBR 13961:2010.
Fundo inteiriço em MDP ou MDF,
com espessura de no mínimo 15,00
mm, e revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita de poliestireno
com superfície na cor cinza, com
espessura de no mínimo 0,45 mm.
A fixação entre as partes é feita pelo
sistema de bucha de nylon e minifix,
e recebem cavilhas de madeira para
maior sustentação e alinhamento.
Base inferior de no mínimo 18,00
mm. Possui sapatas niveladoras com
rosca 5/16 sextavada de 30,00 mm
permitindo a regulagem de altura do
armário e alinhamento.
Corpo e 3 (três) prateleiras do
armário em MDP ou MDF de no
mínimo 18,00 mm de espessura,
sendo 1 (uma) prateleira fixa no
meio do móvel, todas as partes no
mesmo acabamento do tampo,
encabeçadas com fita de poliestireno
com superfície com espessura de no
mínimo
0,45
mm
com
alta
resistência a impactos. Portas com
fita de no mínimo 1,00 mm.
As prateleiras são sustentadas por
meio de suportes de prateleira em
nylon de no mínimo 20,00 mm de
diâmetro encaixado na prateleira por
meio de pressão que permite
encaixar o parafuso Philips dentro do
suporte de nylon, travando a
prateleira e evitando acidentes, ou
prateleira com regulagem de altura,
com suporte em aço, acabamento
cromado, com diâmetro de no
mínimo 5,00 mm e prateleiras com
cavidade onde o suporte encaixe,
não permitindo o deslizamento da
mesma.
Portas com 3 (três) dobradiças em
aço de alta resistência, regulagem
horizontal livre e ajuste lateral
integrado, com ângulo de abertura
de
no
mínimo
105º,
com
acabamento niquelado ou material
similar. Sistema de travamento com
24
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trinco metálico na porta esquerda,
fixado através de parafusos rosca
auto
portante
para
madeira,
fechadura frontal com chave em
duplicata, com capa plástica externa
de proteção em polietileno injetado
com
sistema
escamoteável.
Puxadores injetados em Zamac com
pintura metálica na cor prata ou
sistema de puxadores embutidos
injetados em ABS de formato
retangular com raios ergonômicos
na cor prata.
Dimensões Mínimas:
Altura: 1600 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 450 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR13961:2010, emitido pela ABNT,
em nome do fabricante do produto
ofertado ou laudo de ensaios emitido
por laboratório acreditado pelo
INMETRO,
bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação
de
atendimento
a
Norma
Regulamentadora
nº
17,
do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinada pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade.
ARMÁRIO MISTO

03

Armário alto semi-aberto com 2
(duas) portas baixas na parte
inferior e um vão aberto na parte
superior. Tampo superior em MDP
ou MDF de no mínimo 25,00 mm
revestido em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado nas
duas faces na cor cinza. A borda
frontal e superior com acabamento
em
fita
de
poliestireno
com
superfície
na
cor
cinza,
com
espessura de no mínimo 2,00 mm e
raio ergonômico de contato com o
usuário de acordo com a NBR
13961:2010.
Fundo inteiriço em MDP ou MDF,
com espessura de no mínimo 15,00
mm, e revestido com laminado

UND

01

10

1.419,69

25

FIEMA

SENAI

SENAI

IEL

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

Serviço Social
da Indústria

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/nº, 1º Andar,
Edf. Casa da Indústria Albano Franco,
Retorno da Cohama - CEP: 65060-645
São Luís - MA
Telefone: (98) 2109-1868/1800
Site: www.fiema.org.br

melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita de poliestireno
com superfície na cor cinza, com
espessura de no mínimo 0,45 mm.
Tampo intermediário confeccionado
MDP ou MDF de no mínimo 18,00
mm de espessura, revestida em
laminado
melamínico
de
baixa
pressão texturizado em ambas as
faces na cor cinza. A borda frontal e
superior com acabamento em fita de
poliestireno com superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
1,00 mm.
Portas do armário em MDP ou MDF,
com espessura de no mínimo 18,00
mm no mesmo acabamento do
tampo, encabeçado com fita de
poliestireno com superfície com
espessura de 1,00 mm com alta
resistência a impactos e dobradiça
em aço de alta resistência, com
ângulo de abertura de no mínimo
105º com sistema de alojamento
interno na madeira para um melhor
acabamento ao móvel e para gerar
maior espaço interno do mesmo,
com acabamento niquelado ou
material
similar.
Sistema
de
travamento com trinco metálico na
porta esquerda, fixado através de
parafusos rosca auto portante para
madeira, fechadura frontal com
chave em duplicata, com capa
plástica externa de proteção em
polietileno injetado com sistema
escamoteável. Puxadores injetados
em Zamac com pintura metálica na
cor prata ou sistema de puxadores
embutidos injetados em ABS de
formato
retangular
com
raios
ergonômicos na cor prata.
Dimensões Mínimas:
Altura: 1600 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 450 mm
O
licitante
deverá
apresentar
Certificado de Conformidade com a
NBR 13961:2010, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
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produto ofertado ou Laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO bem como
deverá
apresentar
também
a
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
MESA DE REUNIÃO REDONDA
04

Mesa em formato circular para
reuniões Ø 1200 MM, com tampo em
MDP ou MDF com espessura de no
mínimo
25,00
mm,
com
revestimento
em
laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces resistente a abrasão
na
cor
cinza,
bordas
retas
encabeçadas
com
fita
em
poliestireno de superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
2,00 mm e raio ergonômico no
contato com o usuário de acordo
com a NBR13966:2008. Tampo
fixado à estrutura através de
parafusos rosca auto portante com Ø
mínimo de 5,00 mm. Estrutura
metálica tipo estrela ou “X” com
base horizontal estampada "sem
ponteiras" ou base em disco em
chapa de aço de 2,65 mm de
espessura, com no mínimo 450 mm
de comprimento, 67 mm de largura
e 25 mm de altura, dotada de
sapatas niveladoras estriadas de
60,00 mm de diâmetro com rosca
5/16 em cada base horizontal.
Coluna central em aço tubular
mínimo de 100 mm de diâmetro,
parede com espessura de no mínimo
1,50
mm,
travessa
horizontal
superior em aço retangular 20 x 30
x 1,20 mm de espessura com
acabamento em nylon ou PVC na cor
cinza.
Toda
estrutura
metálica
deverá
receber
tratamento
anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi de
alta resistência a abrasão e impactos
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com secagem em estufa, na cor
cinza.
Dimensões Mínimas:
Altura: 740 mm
Diâmetro: Ø1200 mm
O
licitante
deverá
apresentar
Certificado de Conformidade com a
NBR 13966:2008, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinada por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

05

Mesa de reunião retangular ou oval
com tampo em MDP ou MDF com
espessura de no mínimo 25,00 mm,
com
curvatura
frontal,
com
revestimento
em
laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas
com
fita
em
poliestireno de superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
2,00 mm e raio ergonômico no
contato com o usuário de acordo
com NBR13966:2008. Tampo fixado
à estrutura através de parafusos
rosca auto portante de Ø no mínimo
5,00 mm.
Estrutura de apoio para mesa de
reunião composta por estrutura
metálica em tubos 30 x 50 x 1,20
mm de aço SAE 1010/20 de alta
resistência
mecânica
com
tratamento
anticorrosivo
por
fosfatização e acabamento
em
pintura epóxi de alta resistência à
abrasão e impactos, com secagem
em estufa a 250ºC, unidas a chapas
em aço SAE 1010 com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi de
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alta
resistência
à
abrasão
e
impactos, cuja finalidade é fixar o
tampo junto às estruturas laterais.
Sistema de fixação das laterais
composto por painel em MDF ou
MDP com espessura mínima de
18,00 mm com revestimento em
laminado
melamínico
de
baixa
pressão em ambas as faces na cor
cinza, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em
poliestireno de superfície na cor
cinza, com espessura de no mínimo
1,00 mm.
Dimensões Mínimas:
Altura: 740 mm
Largura: 2400 mm
Profundidade: 1200 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13966:2008, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO bem como
deverá apresentar a comprovação de
atendimento
a
Norma
Regulamentadora
nº
17,
do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinada pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
MESA
DE
TRABALHO
RETANGULAR

06

Mesa de trabalho com tampo
retangular em MDP ou MDF, com
espessura de no mínimo 25,00 mm,
revestido com laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces
na cor cinza, resistente a abrasão,
bordas retas encabeçadas com fita
em poliestireno de superfície com
espessura de no mínimo 2,00 mm
na mesma cor do tampo. A parte
superior do tampo texturizada, com
2 passa fios (passagens de cabos)
de no mínimo 60 mm de diâmetro,
destacáveis.
Estrutura metálica das extremidades
com tratamento anticorrosivo por
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fosfatização e acabamento
em
pintura epóxi de alta resistência a
abrasão e impactos na cor cinza
metalizado,
com
secagem
em
estufa, tampa para passagem de
fiação injetada em polipropileno ou
aço, travessa superior em tubo de
aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou
travessa superior em chapa de aço
SAE 1010/20 com 3 mm de
espessura, sapatas reguláveis com
rosca M10.
Base horizontal e fixação ao tampo
direto nas estruturas metálicas das
extremidades através de parafuso
rosca auto portante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta
resistência ao torque ou base
horizontal
estampada
“sem
ponteiras” em chapa de aço de 2,65
mm de espessura, com 580 mm de
comprimento, mínimo de 60 mm de
largura e 25 mm de altura, dotada
de 2 sapatas niveladoras estriadas
de 60 mm de diâmetro com rosca
5/16.
Quando com estrutura central,
fixada ao tampo através de parafuso
rosca auto portante 5,0 x 20 mm.
Fixação de painéis frontais através
de parafuso em aço conformado
para sistema minifix com rosca M6
ou direto nas estruturas laterais sem
estrutura central. Estrutura metálica
em
chapa
estampada,
com
passagem para fiação de no mínimo
150,00 mm com espessura de 30,00
mm com tratamento anticorrosivo
por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a
abrasão e impactos na cor cinza
metalizado,
com
secagem
em
estufa.
Dimensões Mínimas:
Altura: 740 mm
Largura: 1800 mm
Profundidade: 600 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13966:2008, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
30
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ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO; bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “L”

07

Estação de trabalho com tampo em
formato de “L”, em MDP ou MDF,
com espessura de no mínimo 25,00
mm e resistente a abrasão na cor
cinza, bordas retas encabeçadas
com fita de borda em poliestireno
com espessura de no mínimo 2,00
mm na mesma cor do tampo. Passa
cabos em poliestireno injetado com
no mínimo 60,00 mm de diâmetro
na cor do revestimento.
Painel em MDP ou MDF de no
mínimo 15,00 mm de espessura,
com fita de borda em poliestireno
com no mínimo 0,50 mm de
espessura em todo o contorno da
peça. Com parafusos de minifix para
fixação das peças diretamente nas
buchas metálicas.
Estrutura metálica das extremidades
com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento
em
pintura epóxi de alta resistência a
abrasão e impactos na cor cinza,
com secagem em estufa, tampa para
passagem de fiação injetada em
polipropileno
ou
aço,
travessa
superior em tubo de aço SAE 1020
20 x 30 x 1,20 mm ou travessa
superior em chapa de aço SAE
1010/20 com no mínimo 3,00 mm
de espessura, sapatas reguláveis
com rosca M10.
Base horizontal e fixação ao tampo
direto nas estruturas metálicas das
extremidades através de parafuso
rosca auto portante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta
resistência ao torque ou com base
horizontal
estampada
“sem
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ponteiras” em chapa de aço de 2,65
mm de espessura, com 580,00 mm
de comprimento, 67,00 mm de
largura e 25,00 mm de altura,
dotada de 2 sapatas niveladoras
estriadas de 60,00 mm de diâmetro
com rosca 5/16.
Coluna vertical em chapa de aço
dobrada medindo 675 x 180 x 40
mm com chapa de aço de 1,20 mm
de espessura, painel de mesa fixado
na coluna vertical com sistema tipo
girofix ou minifix, permite passagem
de fiação entre o tampo e o piso,
coluna vertical preparada para
receber calha auto portante, abas
internas dobradas para receber
tampa sacável com 0,90 mm de
espessura, todas as partes metálicas
soldadas são feitas com Solda MIG
para
maior
sustentação
e
acabamento.
Pé de canto em chapa metálica
superior para fixação no tampo
confeccionada em chapa de aço SAE
1020 medindo 130 x 130 com
espessura de 1,20 mm possui
recorte 45° para alinhamento da
coluna na parte frontal, recebe
furação para possibilitar a passagem
de fios entre o tampo e o pé de
canto ou tubo de aço SAE 1010/20
80x80
com
espessura
1,2mm,
dotado de duas passagens de cabos
na parte superior da coluna com
formato oblongo 24x80mm.
Dimensões Mínimas:
Altura: 740 mm
Largura: 1600 mm / 1600 mm
Profundidade lateral: 600 mm
Profundidade frontal: 600 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13966:2008, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO bem como
deverá apresentar a comprovação de
atendimento
a
Norma
Regulamentadora
nº
17,
do
32
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Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
GAVETEIRO VOLANTE COM 03
GAVETAS

08

Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1
gaveta para pastas suspensas.
Tampo do gaveteiro em MDP ou MDF
com espessura de no mínimo 18,00
mm e revestido com laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita de poliestireno
com superfície, com espessura de no
mínimo 1,00 mm na mesma cor do
tampo e raio ergonômico de contato
com o usuário de acordo com
NBR13961:2010, fixado ao corpo do
gaveteiro através de sistema minifix
injetado em Zamac.
Corpo do gaveteiro em MDP ou MDF
com espessura de no mínimo 18,00
mm,
revestido
com
laminado
melamínico de baixa pressão em
ambas as faces na cor cinza,
resistente a abrasão, encabeçado
com fita de poliestireno com
superfície visível texturizada, com
espessura de no mínimo 0,45 mm
com alta resistência a impactos.
Conjunto gaveta em MDP ou MDF
com espessura de no mínimo 18,00
mm, laterais e fundo com espessura
de no mínimo 15,00 mm, revestida
com laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces na cor
cinza,
resistente
a
abrasão,
encabeçada com fita de poliestireno
de superfície, com espessura de no
mínimo 0,45 mm no corpo e 1,00
mm na frente da gaveta, com alta
resistência a impactos.
Sistema de travamento simultâneo
das gavetas através de haste de aço
resistente a tração com acionamento
frontal através de fechadura com
chave de alma interna com capa
plástica externa de proteção em
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polietileno
injetado
e
sistema
escamoteável para adaptar-se ao
móvel caso não seja retirada, e
minimizar choques acidentais ao
usuário. Puxador metálico injetado
em Zamac com pintura metálica na
cor prata ou abertura das gavetas
através de cavidades laterais sem a
utilização de puxador aparente.
Corrediças da gaveta fabricadas em
aço laminado SAE 1020 com
deslizamento suave através de
roldanas, presas ao corpo do
gaveteiro através de parafuso autoportante
tipo
chipboard
para
madeira.
Pasta
suspensa
com
dispositivo
de
guarda
de
documentos feito em haste cilíndrica
de aço SAE 1020 com tratamento
anticorrosivo, fixadas a madeira
através de bucha plástica de rosca
milimétrica. Rodízios de duplo giro
injetados em poliacetal, na cor
preto, presos a base do gaveteiro
através de parafusos rosca autoportante
tipo
chipboard
para
madeira.
Dimensões Mínimas:
Altura: 620 mm
Largura: 400 mm
Profundidade: 450 mm
O
licitante
deverá
apresentar
Certificado de Conformidade com a
NBR 13961:2010, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou Laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como deverá apresentar também a
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
ARMÁRIO DE AÇO COM
PORTAS E 04 PRATELEIRAS

02

Armário confeccionado em chapa de
aço 24 (0,60 mm), sem parafusos,
34
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09

rebites ou soldas aparentes nas
faces frontal, lateral e superior do
armário. Possui tratamento químico
da
chapa,
fosfatizante
e
antiferruginoso. Pintura eletrostática
pó com camada mínima de 90
micras. O fechamento das portas é
sobreposto, ou seja, quando visto de
frente o móvel deve expor apenas as
portas e sapatas. Montagem por
meio de rebites. Composto por 01
(uma) base dobrada unida por meio
de
rebites
a
quatro
reforços
confeccionados em chapa 16 (1,50
mm). 02 (duas) com dobras duplas
em toda extensão das extremidades
verticais e reforço interno soldado na
extremidade frontal com furação
para fixação da dobradiça através de
parafusos autoatarrachante, 01 (um)
fundo, 01 (um) chapéu fechado em
uma única peça, com dobras duplas
nos quatro lados. 02 (dois) reforços
de esquadro, um na parte frontal
superior e outro na parte frontal
inferior, dobrados em formato U
confeccionados em chapa de aço 16
(1,50 mm). Contém 04 (quatro)
prateleiras planas com dobra dupla
na extremidade frontal, 02 (duas)
portas com 02 (dois) reforços
verticais soldado, um central e outro
na
extremidade
posterior
com
furações para fixação da dobradiça
por
meio
de
parafusos
autoatarrachantes.
As
portas
possuem batentes de borracha para
fechamento silencioso. A porta
direita possui puxador recortado em
formato oblongo (não saliente).
Cada porta possui duas dobradiças
para móveis e a porta direita possui
fechadura com fechamento triplo;
Dimensões mínimas (LAP): 80cm x
195cm x 43cm.
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Armário confeccionado em chapa de
aço 24 (0,60 mm), sem parafusos,
rebites ou soldas aparentes nas
faces frontal, lateral e superior do
armário. Possui tratamento químico
da
chapa,
fosfatizante
e
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antiferruginoso. Pintura eletrostática
pó com camada mínima de 90
micras. O fechamento das portas é
sobreposto, ou seja, quando visto de
frente o móvel deve expor apenas as
portas e sapatas. Montagem por
meio de rebites. Composto por 01
(uma) base dobrada unida por meio
de
rebites
a
quatro
reforços
confeccionados em chapa 16 (1,50
mm). 02 (duas) com dobras duplas
em toda extensão das extremidades
verticais e reforço interno soldado na
extremidade frontal com furação
para fixação da dobradiça através de
parafusos autoatarrachante, 01 (um)
fundo, 01 (um) chapéu fechado em
uma única peça, com dobras duplas
nos quatro lados. 02 (dois) reforços
de esquadro, um na parte frontal
superior e outro na parte frontal
inferior, dobrados em formato U
confeccionados em chapa de aço 16
(1,50 mm). Contém 04 (quatro)
prateleiras planas com dobra dupla
na extremidade frontal, 02 (duas)
portas com 02 (dois) reforços
verticais soldado, um central e outro
na
extremidade
posterior
com
furações para fixação da dobradiça
por
meio
de
parafusos
autoatarrachantes.
As
portas
possuem batentes de borracha para
fechamento silencioso. A porta
direita possui puxador recortado em
formato oblongo (não saliente).
Cada porta possui duas dobradiças
para móveis e a porta direita possui
fechadura com fechamento triplo;
Dimensões mínimas (LAP): 80cm x
195cm x 43cm.
ROUPEIRO
PORTAS

DE

AÇO

COM

08

Armário Duplo com 08 (oito) portas,
confeccionado em chapa de aço
galvanizado com tratamento químico
das chapas através do sistema
antiferruginoso e fosfatizante e
pintura eletrostática a pó com
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10

camada mínima de 90 micras.
Deverá possuir 02 (duas) laterais e
uma divisória vertical central, um
fundo e dois tampos (superior e
inferior) confeccionados em chapa
de aço galvanizado nº 26 (0,50mm),
02(dois) reforço interno (esquadro)
confeccionado em aço 1,20 mm
fixado as laterais, 01 (uma) divisória
frontal central com espessura de
0,90 mm, base confeccionada em
chapa de aço galvanizado nº 18
(1,25mm) e quatro pés reguláveis
(sapatas)
para
correção
de
pequenos desníveis; Deverá conter
08 (oito) compartimentos com porta,
sendo que a porta deverá conter 02
(duas) dobradiças internas e 02
(dois) batentes de borracha para
fechamento fácil e silencioso, e 01
(uma) fechadura universal para
móveis de aço com rotação de 90
graus com 02 (duas) chaves cada e
escudo que será acoplado na porta
do armário, localizado em volta do
tambor da fechadura deve ser
confeccionado em poliestireno de
alto impacto, além de dobras
enroladas evitando assim arestas
cortantes; A área de entrada de
cada porta de no mínimo 39,5x24
cm, e área interna mínima de
41x30x42,5 cm. O armário deverá
possuir
ventilação
frontal;
A
montagem deverá ser através de
rebites; Dimensões mínimas: Altura:
1,85 metros, Largura: 60 cm,
Profundidade: 45 cm.
ESTANTE DE AÇO COM
PRATELEIRAS – TIPO I

11

UND

01

10

1.362,87

100

683,26

06

Estante de aço aberta no fundo e na
lateral, com 6 (seis) prateleiras
reguláveis, com chapa de no mínimo
n° 22 (0,75mm) de espessura,
dobras duplas nas laterais e triplas
nas partes frontais e posteriores,
com reforço tipo ômega na parte
inferior das prateleiras. Colunas em
chapa de no mínimo n° 14 (1,90
mm) de espessura, e reforço em “X”

UND

01
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no fundo e dois “X” em cada lateral,
pintura eletrostática a pó na cor
cinza cristal, após tratamento antiferruginoso. Capacidade de suportar
um peso de no mínimo 90 Kg por
prateleira.
Dimensões Mínimas:
Largura: 915 mm
Profundidade: 400 mm
Altura: 2400 mm
O
licitante
deverá
apresentar
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE

12

Estante dupla face com base inferior
fechada, totalmente confeccionada
em aço SAE 1010, contendo 2
(duas)
laterais
de
sustentação
confeccionadas
em
chapa
de
espessura de no mínimo 1,20 mm,
altura mínima de 2000 mm e largura
mínima de 580 mm, cada lateral
com rasgos que permitam o encaixe
das bandejas em passos de no
mínimo 170mm.
01(uma) base retangular fechada
confeccionada
em
chapa
com
espessura 0,90mm, com altura de
175 mm, 01(um) reforço interno em
“Omega”
soldado
em
toda
a
extensão da base, confeccionado em
chapa 0,90mm; 02 (dois) anteparos
laterais soldados a base e fixado nas
laterais da estante através de 06
(seis) parafusos 3/8 de cada lado.
Travessa
superior
horizontal
(chapéu), confeccionado em chapa
0,90mm e dobrado em “U” com
altura de 70 mm; 01 (um) reforço
interno em “Omega” soldado em
toda a extensão da travessa,
confeccionado em chapa 0,90 mm;
02 (dois) anteparos laterais em
chapa 1,50 mm soldados a travessa
e fixados nas laterais da estante

UND

01

60

1.970,72
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através de 06 (seis) parafusos 3/8”
de cada lado. 08 (oito) prateleiras
com dimensões de 930mm de
comprimento
e
235mm
de
profundidade, confeccionadas em
chapa com espessura -de 0,90mm,
com dobras nas
laterais que
permitem as mesmas a união às
laterais pelo sistema de encaixe
(sem parafusos).
Acabamento
com
sistema
de
tratamento químico de chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura
eletrostática a pó, na cor vermelho
texturizado aplicado nas laterais e
na cor cinza liso no miolo da
estante, sem arestas cortantes e
rebarbas.
Dimensões Mínimas:
Altura: 2000 mm
Largura: 950 mm
Profundidade: 580 mm
O
licitante
deverá
apresentar
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade.
EXPOSITOR PARA LIVROS

13

Expositor para livros e periódicos
simples, totalmente confeccionado
em chapa de aço de baixo teor de
carbono, com acabamento pelo
sistema de tratamento químico da
chapa e pintura através de sistema
eletrostático a pó, com camada
mínima de tinta de 90 micras. 01
(uma) base em formato trapezoidal,
formada por uma única peça,
fechada, confeccionada em chapa nº
20 (0,90 mm), com altura de 155
mm e angulação aproximada de 9°,
sua fixação às laterais da estante se
dá através de parafusos sextavados
galvanizados,
possui
ainda
04
(quatro) sapatas reguladoras de
nível, que não ultrapassam os
limites externos da estante; 01

UND

01

20

2.687,00
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(uma) travessa superior horizontal
trapezoidal confeccionada em uma
única chapa nº 20 (0,90 mm), com
altura de 75 mm e angulação
aproximada de 18°, sua fixação às
laterais da estante se dá através de
parafusos galvanizados; 02 (duas)
laterais com altura de 2000 mm e
largura de 300 mm, confeccionadas
em uma única peça chapa nº 18
(1,20mm), a face interna, que
permite encaixe das bandejas em
passos de aproximadamente 90 mm,
deverá
possuir
19
(dezenove)
opções de regulagem, a borda
interna da lateral deverá ser
angular, formando encaixe exato
entre a base e a travessa superior
sem cantos vivos ou arestas; 04
(quatro) prateleiras inclinadas com
dimensões úteis de no mínimo 93,0
cm de comprimento e 29,0 cm de
altura, confeccionadas em chapa nº
20 (0,90 mm), com dobras nas
laterais que permitem as mesmas a
união as laterais pelo sistema
horizontal deslizante de encaixe
(sem
parafusos),
no
seu
comprimento
devem
apresentar
dobras duplas, sendo que a primeira
deve
possuir
inclinação
de
aproximadamente 55° (cinquenta e
cinco graus) em relação à prateleira;
não poderá apresentar arestas
cortantes,
rebarbas
e
soldas
aparentes.
Com
acabamentos
laterais. Dimensões Aproximadas:
Altura: 200 cm, Largura: 100 cm,
Profundidade: 30 cm..
» Cores: Laterais – VERMELHO;
Miolo – CINZA CRISTAL.
Dimensões Mínimas:
O
licitante
deverá
apresentar
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
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ESTAÇÃO
DE
RETANGULAR
INFORMÁTICA

14

TRABALHO
PARA

Tampo da mesa retangular em MDP
ou MDF, com espessura de no
mínimo 25,00 mm e revestido com
laminado
melamínico
de
baixa
pressão em ambas as faces na cor
cinza, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita em
poliestireno
de
superfície
com
espessura de no mínimo 2,0 mm na
mesma cor do tampo. A parte
superior do tampo texturizada, com
2 passa fios (passagens de cabos)
de no mínimo 60 mm de diâmetro,
destacáveis.
Estrutura metálica das extremidades
com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento
em
pintura epóxi de alta resistência a
abrasão e impactos na cor cinza
metalizado,
com
secagem
em
estufa, tampa para passagem de
fiação injetada em polipropileno ou
aço, travessa superior em tubo de
aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou
travessa superior em chapa de aço
SAE 1010/20 com 3 mm de
espessura, sapatas reguláveis com
rosca M10.
Base horizontal e fixação ao tampo
direto nas estruturas metálicas das
extremidades através de parafuso
rosca auto portante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20mm com alta
resistência ao torque ou com base
horizontal
estampada
“sem
ponteiras” em chapa de aço de 2,65
mm de espessura, com 580,00 mm
de comprimento, mínimo de 60,00
mm de largura e 25,00 mm de
altura,
dotada
de
2
sapatas
niveladoras estriadas de 60,00 mm
de diâmetro com rosca 5/16.
Quando com estrutura central,
fixada ao tampo através de parafuso
rosca auto portante 5,0 x 20 mm.
Fixação de painéis frontais através
de parafuso em aço conformado
para sistema minifix com rosca M6

UND

01

100

1.669,11
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ou direto nas estruturas laterais sem
estrutura central. Estrutura metálica
em
chapa
estampada,
com
passagem para fiação de no mínimo
150,00 mm com espessura de 30,00
mm com tratamento anticorrosivo
por fosfatização e acabamento em
pintura epóxi de alta resistência a
abrasão e impactos na cor cinza
metalizado,
com
secagem
em
estufa.
Com 02 (dois) Suportes para CPU,
um
(01)
de
cada
lado
das
extremidades, localizado na parte
de baixo da base, com estrutura
confeccionada em chapa de aço SAE
1010/20 com 1,9 mm de espessura
e base de sustentação com 1,2mm e
sistema antideslizante através de
tiras de borracha, apoiada sobre
perfil metálico estrutural
Sistema de fixação e posicionamento
do CPU através de braço articulado e
tensionado, confeccionado em chapa
de aço estruturado SAE 1020, com
retorno / pressão por meio de mola
de torção com arame de 2,5mm de
diâmetro.
Sistema de fixação do suporte ao
tampo através de perfil estrutural
em formato “U” confeccionado em
chapa de aço SAE 1020, interligando
todo sistema ao braço articulado
através de pino metálico estrutural.
Acabamento de união de partes
metálicas sem soldas aparentes e
com tratamento anticorrosivo por
fosfatização em pintura epóxi.
Divisórias:
Lateral em chapa de matacrilato
(que
é
obtido
através
da
polimerização do metacrilato de
metila) com alta resistência a
impactos e impermeabilidade, com
espessura de no mínimo 10,00 mm,
na cor azul OU em MDP ou MDF com
espessura de no mínimo 9,00 mm e
revestida em laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces
na cor azul, resistente a abrasão,
bordas retas encabeçadas com fita
de poliestireno com superfície na cor
42
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azul;
Frontal em chapa de matacrilato
com alta resistência a impactos e
impermeabilidade, com espessura de
no mínimo 10,00 mm, na cor azul
OU em MDP ou MDF com espessura
de no mínimo 9,00 mm e revestida
em laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces na cor
azul, resistente a abrasão, bordas
retas encabeçadas com fita de
poliestireno com superfície na cor
azul.
Dimensões Mínimas:
Altura: 740 mm
Largura: 1800 mm
Profundidade: 680 mm.
CADEIRA FIXA OPERACIONAL
SEM
APÓIA-BRAÇO
DE
ESPALDAR BAIXO

15

Cadeira fixa com encosto de
espaldar baixo e assento unidos por
meio de estrutura em aço SAE 1020
de 5/16" x 63,50 mm ou 1/4" x 3”.
Estofamento revestido em tecido de
lã ou poliéster de alta resistência à
tração, rasgamento, esgarçamento,
solidez à luz e não reagente a
manchas na cor bordô.
Espuma anatômica fabricada em
poliuretano injetado, de no mínimo
50,00 mm de espessura no encosto
e
60,00
mm
no
assento,
indeformável, ignífuga com conchas
injetadas em polipropileno e borda
frontal ligeiramente curvada no
assento
para
não
obstruir
a
circulação sanguínea.
Capa injetada em polipropileno de
alta resistência a impactos e
material reciclável, para assento e
encosto.
Assento interno em compensado
prensado a quente com lâminas
mescladas de madeiras selecionadas
com no mínimo 12,00 mm de
espessura
ou
com
alma
em
polipropileno.
Encosto interno em polipropileno
injetado
estrutural
de
grande
resistência mecânica, conformado

UND

01

100

596,84
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anatomicamente.
Estrutura fixa contínua em tubo de
aço curvado pneumaticamente com
diâmetro de no mínimo 25,00 mm e
espessura de 1,90 mm ou em tubo
de aço SAE 1020 de 1”x2,25 mm e
placa do assento em aço estampado
de no mínimo 3,00 mm, totalmente
soldada por sistema MIG, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso
por
fosfatização
e
acabamento em pintura epóxi de
alta
resistência
a
abrasão
e
impactos, com secagem em estufa,
na cor preta e sapatas envolventes
injetadas em polipropileno na cor
preta.
Dimensões Mínimas:
Altura do assento: 410 mm
Largura do assento: 450 mm
Profundidade do assento: 450 mm
Largura do encosto: 420 mm
Altura do encosto: 365 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13962:2006, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
CADEIRA FIXA OPERACIONAL
COM
APÓIA-BRAÇO
DE
ESPALDAR BAIXO

16

Cadeira fixa com encosto de
espaldar baixo e assento unidos por
meio de estrutura em aço SAE 1020
de 5/16" x 63,50 mm ou 1/4" x 3”.
Estofamento revestido em tecido de
lã ou poliéster de alta resistência à
tração, rasgamento, esgarçamento,
solidez à luz e não reagente a
manchas na cor bordô.

UND

01

50

737,20
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Espuma anatômica fabricada em
poliuretano injetado, de no mínimo
50,00 mm de espessura no encosto
e
60,00
mm
no
assento,
indeformável, ignífuga com conchas
injetadas em polipropileno e borda
frontal ligeiramente curvada no
assento
para
não
obstruir
a
circulação sanguínea.
Capa injetada em polipropileno de
alta resistência a impactos e
material reciclável, para assento e
encosto.
Assento interno em compensado
prensado a quente com lâminas
mescladas de madeiras selecionadas
com no mínimo 12,00 mm de
espessura
ou
com
alma
em
polipropileno.
Encosto interno em polipropileno
injetado
estrutural
de
grande
resistência mecânica, conformado
anatomicamente.
Apóia-braço em formato curvo tipo
sete sem regulagem de altura com
bordas arredondadas, injetado em
polipropileno
reciclável
de
alta
resistência a impactos e a abrasão.
Com chapa dobrada em formato “L”
fixada no assento com parafuso M6
x 30 cabeça sextavada.
Estrutura fixa contínua em tubo de
aço curvado pneumaticamente com
diâmetro de no mínimo 25,00 mm e
espessura de 1,90 mm ou em tubo
de aço SAE 1020 de 1”x2,25 mm e
placa do assento em aço estampado
de no mínimo 3,00 mm, totalmente
soldada por sistema MIG, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso
por
fosfatização
e
acabamento em pintura epóxi de
alta
resistência
a
abrasão
e
impactos, com secagem em estufa,
na cor preta e sapatas envolventes
injetadas em polipropileno na cor
preta.
Dimensões Mínimas:
Altura do assento: 410 mm
Largura do assento: 450 mm
Profundidade do assento: 450 mm
Largura do encosto: 420 mm
45
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Altura do encosto: 365 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13962:2006, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
CADEIRA
GIRATÓRIA
OPERACIONAL
SEM
APÓIABRAÇO DE ESPALDAR BAIXO

17

Cadeira fixa com encosto de
espaldar baixo e assento unidos por
meio de estrutura em aço SAE 1020
de 5/16" x 63,50 mm ou 1/4" x 3”.
Estofamento revestido em tecido de
lã ou poliéster de alta resistência à
tração, rasgamento, esgarçamento,
solidez à luz e não reagente a
manchas na cor bordô.
Espuma anatômica fabricada em
poliuretano injetado, de no mínimo
50,00 mm de espessura no encosto
e
60,00
mm
no
assento,
indeformável, ignífuga com conchas
injetadas em polipropileno e borda
frontal ligeiramente curvada no
assento
para
não
obstruir
a
circulação sanguínea.
Capa injetada em polipropileno de
alta resistência a impactos e
material reciclável, para assento e
encosto.
Assento interno em compensado
prensado a quente com lâminas
mescladas de madeiras selecionadas
com no mínimo 12,00 mm de
espessura
ou
com
alma
em
polipropileno.
Encosto interno em polipropileno
injetado
estrutural
de
grande

UND

01

100

812,53
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resistência mecânica, conformado
anatomicamente.
Apóia-braço em formato curvo tipo
sete sem regulagem de altura com
bordas arredondadas, injetado em
polipropileno
reciclável
de
alta
resistência a impactos e a abrasão.
Com chapa dobrada em formato “L”
fixada no assento com parafuso M6
x 30 cabeça sextavada.
Estrutura fixa contínua em tubo de
aço curvado pneumaticamente com
diâmetro de no mínimo 25,00 mm e
espessura de 1,90 mm ou em tubo
de aço SAE 1020 de 1”x2,25 mm e
placa do assento em aço estampado
de no mínimo 3,00 mm, totalmente
soldada por sistema MIG, com
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso
por
fosfatização
e
acabamento em pintura epóxi de
alta
resistência
a
abrasão
e
impactos, com secagem em estufa,
na cor preta e sapatas envolventes
injetadas em polipropileno na cor
preta.
Dimensões Mínimas:
Altura do assento: 410 mm
Largura do assento: 450 mm
Profundidade do assento: 450 mm
Largura do encosto: 420 mm
Altura do encosto: 365 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR 13962:2006, emitido pela
ABNT, em nome do fabricante do
produto ofertado ou laudo de
ensaios emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO, bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação de atendimento a
Norma Regulamentadora nº 17, do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
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CADEIRA
GIRATÓRIA
OPERACIONAL
COM
APÓIABRAÇO COM REGULAGEM DE
ALTURA DE ESPALDAR BAIXO

18

Cadeira giratória com encosto de
espaldar baixo e assento unidos por
meio de estrutura em aço SAE 1020
de 5/16" x 63,50 mm. Estofamento
revestido em tecido de lã ou
poliéster de alta resistência à tração,
rasgamento, esgarçamento, solidez
à luz e não reagente a manchas na
cor bordô.
Espuma anatômica fabricada em
poliuretano injetado, de no mínimo
45,00 mm de espessura no encosto
e
60,00
mm
no
assento,
indeformável, ignífuga com conchas
injetadas em polipropileno e borda
frontal ligeiramente curvada no
assento
para
não
obstruir
a
circulação sanguínea.
Capa injetada em polipropileno de
alta resistência a impactos e
material reciclável, para assento e
encosto.
Assento
interno
em
compensado prensado a quente com
lâminas mescladas de madeiras
selecionadas com no mínimo 12,00
mm de espessura ou com alma em
polipropileno.
Encosto interno em polipropileno
injetado
estrutural
de
grande
resistência mecânica, conformado
anatomicamente.
Encosto
com
regulagem de altura e inclinação
horizontal com duas alavancas sob o
assento (uma para regulagem de
altura do assento e outra para
regulagem
da
inclinação
do
encosto).
Apóia-braço em formato tipo T com
regulagem de altura, com corpo
injetado em polipropileno e apóiabraço injetado em poliuretano com
alma de aço ou apóia-braço curvo
tipo sete sem regulagem de altura
com bordas arredondadas, injetado
em polipropileno reciclável de alta
resistência a impactos e a abrasão.
Ambos com chapa dobrada em

UND

01

100

934,48
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formato “L” fixada no assento com
parafuso M6 x 30 cabeça sextavada.
Coluna de regulagem de altura do
assento com acionamento a gás
confeccionada em aço SAE 1020
tubular com pintura epóxi a pó,
resistente à corrosão, e com
conificação na parte inferior para
encaixe na base giratória. Haste
central pressurizada, que propicia
suavidade de amortecimento sem o
uso de molas helicoidais de aço,
curso de regulagem de 90 mm,
confeccionada em aço SAE 1045 e
com conificação na parte superior
para encaixe no suporte de fixação
do assento da cadeira. Bucha guia
interna em POM (Poli Oxi Metileno),
copolímero composto de alta dureza
e rigidez e excelentes propriedades
deslizantes. Resistência a esforços
de pressão de até 300N.
Base giratória, com cinco hastes
equidistantes, fabricadas em tubo de
aço SAE 1020 25x25x2mm sistema
de fixação dos rodízios conformado
por dobras e reforçado com soldas
para aumentar a resistência às
cargas estáticas sobre o assento.
Hastes unidas por solda a tubo
central fabricado em aço SAE 1020
57x3mm. Reforçada por anel de
estruturação feita em aço SAE 1020
90x3mm com tratamento anticorrosivo e anti-ferruginoso por
fosfatização e acabamento
em
pintura epóxi na cor preta de alta
resistência a abrasão e impactos,
com secagem em estufa. Base
revestida por capa injetada em
polipropileno de alta resistência a
abrasão e impactos 100% reciclável
ou base nylon nº 6 com 30% de
fibra de vidro.
Rodízios de duplo giro, tipo W, com
corpo 100% em Nylon 6.6, de
diâmetro da roda com no mínimo
50,00 mm, e banda de rodagem
com dupla injeção com acabamento
em poliuretano. Eixo central em aço
SAE 1020 conformado a frio e
apoiado em pista de esfera de
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rolamento de aço carbono, fixados a
base através de anel de pressão
conformado em aço.
Dimensões Mínimas:
Altura
do
assento
regulável:
420/500 mm
Largura do assento: 460 mm
Profundidade do assento: 420 mm
Largura do encosto: 410 mm
Altura do encosto: 350 mm
Altura total: 820 mm
O
licitante
deverá
apresentar
certificado de conformidade com a
NBR13962:2006, emitido pela ABNT,
em nome do fabricante do produto
ofertado ou laudo de ensaios emitido
por laboratório acreditado pelo
INMETRO;
bem
como
deverá
apresentar
a
comprovação
de
atendimento
a
norma
regulamentadora
nº
17,
do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado pelo médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
LONGARINA 03 LUGARES TIPO
AEROPORTO

19

Cadeira fixa tipo longarina, 03
lugares sem apoia braços, cromada.
Assento fabricado em compensado
multilaminado de 14
mm
de
espessura,
espuma
expandida/laminada
de
alta
performance,(AP)com 40 mm de
espessura media e densidade de
33/37 Kg/m3.
Encosto fabricado em compensado
multilaminado de 14
mm
de
espessura,
espuma
expandida/laminada
de
alta
performance, (AP), com 40 mm de
espessura media e densidade de
33/37 Kg/m3.
Revestido em tecido sintético, com
acabamento em poliuretano, couro
ecológico, na cor a escolha no
catalogo do fabricante.
Estrutura em tubo em aço industrial
quadrado 50x50 mm, parede interna
com espessura de 1,50 mm, que liga

UND

01

20

2.473,56
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e estrutura os pés da longarina.
Pés em tudo de aço industrial
redondo 31,75 mm, com parede
interna de 1,90 mm e acabamento
com ponteiras de polipropileno
injetado na cor preta.
Encaixe dos pés
na travessa
confeccionado em tubo de aço
industrial retangular SAE 1020 com
30x70 mm e parede de 1,20 mm.
Todos os componentes metálicos
possuem tratamento anticorrosivo
de superfícies interna e externa com
fosfato de zinco.
Acabamento em banho de cromo
com base niquelada sobre aço
polido, tratado quimicamente, com
espessura de camada que atende a
requisitos
de
resistência
e
durabilidade,
isenta
de
metais
pesados atendendo norma ROHs.
Dimensões com 03 lugares:
- Largura total da longarina: 1610
mm.
- Profundidade: 570 mm.
- Altura total da longarina: 880 mm.
- Altura do encosto: 380 mm.
- Largura do encosto: 470 mm.
- Profundidade do assento: 440 mm.
- Largura do Assento: 470 mm.
- Altura do chão ao assento: 450
mm.
Variação máxima de 5% para mais
ou para menos.
LONGARINA 04 LUGARES COM
ASSENTO
E
ENCOSTO
EM
POLIPROPILENO, SEM BRAÇOS

20

Cadeira fixa tipo longarina, 04
lugares sem apoia braços na cor
preta.
Assento
moldado
de
forma
anatômica obedecendo a normas de
ergonomia, concha em polipropileno
de alta resistência, com vincos
laterais, ambos a 50 mm das laterais
da concha e esta com frontal lateral
de ambos os lados de 25 mm, com
espessura de 40 mm.
Na parte de baixo da concha, 06
reforços verticais e 06 verticais
fundidos
entre
si
assegurando

UND

01

20

970,14
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resistência mecânica, evitando que a
concha se rompa ao sentar, fixados
a estrutura da longarina por 04
parafusos especiais.
Encosto
moldado
de
forma
anatômica obedecendo a normas de
ergonomia, concha em polipropileno
de alta resistência, com local para
manuseio do produto, de forma oval,
com vincos laterais, ambos com
36x170mm, medidos n sua maior
extensão, com furos para receber
travamento da estrutura, (13 mm),
dentro dela 06 reforços verticais
estruturados
para
assegurar
resistência mecânica do encosto a
estrutura da longarina, e reforço de
borda com 5 mm em toda sua
extensão.
Estrutura em tubo em aço industrial
quadrado 50x50 mm, parede interna
com espessura de 1,20 mm, que liga
e estrutura os pés da longarina.
Pés em tudo de aço industrial
redondo 31,75 mm, com parede
interna de 1,50 mm e acabamento
com ponteiras de polipropileno
injetado na cor preta.
Suporte do encosto, tudo industrial
oblongo, 16 x 30 mm, parede 1,50
mm.
Todos os componentes metálicos
possuem tratamento anticorrosivo
de superfícies interna e externa com
fosfato de zinco, pintura a pó do tipo
poliéster epóxi, na cor preta fosca,
isenta de metais pesados.
Dimensões com 04 lugares:
- Largura total da longarina: 1890
mm.
- Profundidade: 525 mm.
- Altura total da longarina: 815 mm.
- Altura do encosto: 260 mm.
- Largura do encosto: 460 mm.
- Profundidade do assento: 400 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.
- Altura do chão ao assento: 420
mm.
Variação máxima de 5% para mais
ou para menos
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SOFÁ DE DOIS LUGARES COM
ALMOFADAS
REMOVÍVEIS
E
BRAÇOS FECHADOS

21

Sofá de 2 lugares com design
arrojado,
tendo
os
braços
e
almofadas do assento e encosto
confeccionados em espuma de
poliuretano
com
espessura
de
150mm, sendo todas removíveis,
Estrutural do assento em madeira
maciça de 25mm com percintas
elásticas e manta de espuma de
50mm que proporcionam conforto e
resistência ao produto.
Estrutura do sofá em tubo redondo
de 1 polegada cromado contornado
toda a extremidade do sofá através
de 2 barras paralelas e a parte
inferior do assento com acabamento
cromado em aço nas bordas.
Revestimento integral em couro
ecológico
similicouro.
Almofadas
removíveis dotadas de zíper, o que
permite a retirada da capa para
limpeza ou substituição. Pés dotados
de sapatas niveladoras de piso.
Dimensões– Medidas em milímetros:
Nome da Variável
Valor Valor
Mínim Máxi
o
mo
Comprimento total 1540 Profundidade total

720

-

Altura
da
borda 680
superior do encosto
em relação ao solo

-

UND

01

10

2.833,35

UND

01

10

2.504,64

(Variação máxima de 5% nas
medidas para Mais ou para Menos).
POLTRONA GIRATORIA DIRETOR
ESPALDAR ALTO, COM APOIA
CABEÇA E BRAÇOS
22

Poltrona Giratória com sistema
sincronizado,
com
Apóia-Braços
reguláveis em PU, espaldar alto,
revestida em tecido sintético de
poliéster, cec, com apoio cervical.
Base giratória desmontável com
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aranha de 05 hastes, de formato
estampado,
cromada,
apoiadas
sobre rodízios com esferas de aço
que facilitam o giro, em poliuretano,
pino
do
rodízio
montado
na
extremidade da haste, soldados e
travados, sem presença de buchas
plásticas, evitando que se soltem.
Coluna central desmontável fixada
por encaixe cônico, com rolamento
axial de giro possuindo arruelas de
aço temperado de alta resistência,
bucha mancal de giro injetado em
POM e recalibrada, recoberta por
capa
telescópica
injetada
em
polipropileno copolímero na cor
preta.
Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna de mola a gás,
para regulagem e amortecimento de
impactos ao sentar, aliviando o
impacto na coluna vertebral.
Mecanismo flange de apoio da
cadeira com sistema de relax
sincronizado, com trava em quatro
posições, manípulo de ajuste da
tensão da mola, com buchas de giro
e trava injetada em POM e
componentes unidos por solda do
tipo MIG, em chapas de aço SAE
1020 FQD com 03 mm de espessura,
formando
um
conjunto
para
posterior montagem por parafusos.
Estrutura de sustentação em tubo de
aço industrial redondo 22,22 mm
com parede de 2,25 mm, duplo para
o encosto, sendo o interno na cor
preta e o externo cromado, sem
ausência de solda.
Assento moldado anatomicamente a
quente
em
compensado
multilaminado
resinado,
com
espessura de 14 mm.
Possui curvatura na parte frontal do
assento
para
evitar
o
estrangulamento
na
corrente
sanguínea, e com carenagem do
assento injetada em polipropileno,
com regulagem de profundidade
através de dispositivo na lateral.
Espuma injetada anatomicamente
com 60 mm de espessura media
54
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45/50 Kg m3, em poliuretano
flexível
micro celular de alta
resistência, isento de CFC.
Revestimento do assento em tecido
sintético
de
poliuretano,
cores
conforme catalogo do fabricante.
Apoio cervical fixo na forma de “C”
de forma invertida, com estrutura
interna em aço redondo SAE 1213
trefilado e curvado a frio, 10 mm,
fixada a estrutura do encosto
através de dois parafusos cromados
de forma não aparente, medindo
320 x 190 mm, revestido no mesmo
tecido do assento, em tecido
sintético do tipo espace com
preenchimento
interno,
(cores
conforme catalogo do fabricante),
espuma expandida/laminada 20/10
mm de espessuras médias, e
densidades de 33/28 Kg/m3.
Encosto internamente possuir tela
poliéster 100%, com acabamento
em
resina
acrílica
LAL,
com
espessura de 0,85 mm, gramatura
de 200 g/m2, manta interna de
espuma expandida laminada com 10
mm
de
espessura
media,
e
densidade 28 Kg m3, acabamento
externo em tecido sintético de
poliuretano, cec, nas cores a escolha
no catalogo do fabricante.
Apoia Braços 3D em poliuretano
copolímero injetados, regulagem de
altura, profundidade e giro lateral.
Estrutura em poliamida injetada com
alma de aço tubolar cromada,
totalizando
08
posições
de
regulagem, com 85 mm de curso.
Chapa lateral para fixação ao
assento da cadeira com dois furos
oblongos permitindo acoplamento
com regulagem lateral, cromado,
fixado
através
de
parafusos
sextavados, flangeados.
Os componentes metálicos possuem
tratamento de superfície com fosfato
de zinco.
Fixação do assento aos componentes
metálicos, por parafusos sextavados
flangeados com trava, na bitola ¼”x
20fpp e porcas de garra encravadas
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na madeira, com travamento frontal,
portanto ambos os lados, evitando
que se soltem”.
Pintura a pó, do tipo híbrido,
poliéster epóxi, atendendo norma
ROHS, isenta de metais pesados, ou
cromada, com camada de 60
microns, curadas em estufa à
temperatura de 200° C. Nas partes
cromadas, banho de cromo, base
niquelada
totalizando
espessura
aproximada de 45 microns.
Medidas aproximadas do produto
ofertado:
- Largura da cadeira - 700 mm.
- Profundidade da cadeira - 700 mm.
Altura
total
da cadeira
–
1180/1300 mm.
- Altura do encosto – 550 mm.
- Largura do encosto – 485 mm.
- Profundidade do assento - 450
mm.
- Largura do assento 480 mm.
Variação máxima de 5% para mais
ou para menos.
POLTRONA FIXA DIRETOR, COM
BRAÇOS FIXO

23

Cadeira
Secretaria
Executiva
interlocutor, com pés em formato
“S”.
Estrutura de sustentação em tudo de
aço industrial redondo com 25,40
mm de diâmetro e parede de 2,25
mm, cromados.
Ponteiras e sapatas em polipropileno
injetado.
Superfície preparada através de
decapagem química, acabamento
em banho de cromo com base
niquelada sobre aço polido tratado
quimicamente.
Encosto confeccionado em tela
100% poliéster com acabamento em
resina acrílica LAL, espessura de
0,85 mm e 200 g/m2 de gramatura,
revestida em tecido sintético de
poliuretano, cec, a escolha no
catalogo do fabricante.
Estrutura de sustentação em tubo de
aço industrial com 22,22 mm e
parede de 2,25 mm.

UND

01

10

1.302,14
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Assento moldado anatomicamente a
quente
em
compensado
multilaminado
resinado,
com
espessura de 13 mm.
Possui curvatura na parte frontal do
assento
para
evitar
o
estrangulamento
na
corrente
sanguínea, e curvatura anatômica no
encosto de forma a permitir a
acomodação das regiões dorsal e
lombar, adaptando-se melhor à
coluna vertebral.
Carenagem do assento em injetada
em polipropileno na cor preta.
Espuma injetada anatomicamente
com 50 mm de espessura em
poliuretano flexível micro celular de
alta resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45/50
Kg/m3.
Revestimento em tecido sintético de
poliuretano, cec, para o assento á
escolha
conforme
catalogo
do
fabricante.
Capa do assento em desenho
próprio, previamente fixados às
espumas, e posteriormente com
grampos ao assento e encosto de
madeira.
Fixação da concha única de madeira
e
componentes
metálicos,
por
parafusos sextavados flangeados
com trava, na bitola ¼”x 20fpp e
porcas de garra encravadas na
madeira, com travamento frontal,
portanto ambos os lados, evitando
que se soltem”.
Apóia braços integrados a estrutura
da cadeira, com acabamento em
polipropileno copolímero injetado, na
cor preta, fixados a estrutura
através de parafusos, medindo 29 x
4,5 x 0,7 cm.
Componentes metálicos possuem
tratamento de superfície com fosfato
de zinco.
Pintura é em pó, do tipo híbrido
poliéster epóxi, isenta de metais
pesados, atendendo norma ROHS,
nas cores pretas semifosco lisas,
com camada de 60 microns, curadas
em estufa à temperatura de 200° C.
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Dimensões Aproximadas da Cadeira:
- Largura da Cadeira: 570 mm.
- Profundidade da Cadeira: 590 mm.
- Altura Total da Cadeira: 900 mm.
- Altura do Encosto: 470 mm.
- Largura do Encosto: 440 mm.
- Profundidade do Assento: 420 mm.
- Largura do Assento: 460 mm.
Variação máxima de 5% para mais
ou para menos.
CARTEIRA UNIVERSITÁRIA
RESINA TERMOPLÁSTICA

24

EM

Carteira escolar com prancheta
universitária para destro ou canhoto
em resina termoplástica, na cor
verde, sendo acoplada à cadeira e
fixada através de no mínimo 05
parafusos
autoatarrachantes
invisíveis, dotada de porta lápis.
Prancheta medindo no mínimo
555mm x 330mm.
Base da prancheta formada por um
tubo medindo 25mm x 25mm com
no mínimo 1,5mm de espessura e
um suporte formado por um tubo
25mm x 25mm com no mínimo
1,2mm de espessura, posicionado
sob a prancheta, sem emendas, sem
rugas, dobrado pelo processo de
conformação
mecânica
por
dobramento.
Porta livros confeccionado em resina
termoplástica
de alto impacto,
fechado nas partes traseira e
laterais.
Cadeira com assento e encosto em
resina termoplástica, fabricados pelo
processo de injeção. Assento com
medidas mínimas 400mm x 450mm,
altura assento/chão mínima de
440mm, sem orifícios, fixado por
parafusos. Encosto com medidas
mínimas 400mm x 315mm, sem
orifícios,
fixado
por
rebites.
Estrutura formada por dois pares de
tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de no mínimo
1,5mm fazendo a interligação da
base do assento com os pés. Base
do assento e interligação ao encosto

UND

01

50

525,90
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em tubo oblongo 16mm x 30mm
com espessura de no mínimo 1,5mm
coberto pelo encosto, uma barra
horizontal para sustentação sob o
assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforço em tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm
com espessura de no mínimo 1,5mm
fixada entre uma das colunas que
liga a base do assento aos pés.
Sapatas antiderrapantes produzidas
em polipropileno, envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e
toda a extensão superior dos tubos
que
compõem
os
pés,
desempenhando
a
função
de
proteção da pintura, acompanhando
o formato dos pés arqueados e presa
à estrutura por rebites de alumínio.
Base dos pés em tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com
espessura
mínima
de
1,5mm,
arqueada.
Estrutura metálica fabricada em tubo
de aço industrial tratado por
conjunto de banhos químicos para
proteção da estrutura, interligados
por solda MIG e pintados através do
sistema
epóxi
pó
(pintura
eletrostática) na cor branca.
Dimensões Mínimas:
Assento – largura: 400 mm
Assento – profundidade: 420 mm
Encosto – largura: 400 mm
Encosto – altura: 315
ESCADA PARA BIBLIOTECA

25

Escada com estrutura em aço, com
02
degraus.
Tratamento
anticorrosivo, fosfatizante e com
pintura eletrostática a pó na cor
cinza.
Dimensões Mínimas:
Largura: 350 mm
Profundidade: 420 mm
Altura: 400 mm

UND

01

10

392,16

O
licitante
deverá
apresentar
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
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engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;
CARRINHO PARA TRANSPORTE
DE LIVROS

26

Carrinho para transporte de livros,
contendo 2 estruturas tubulares em
aço com 20mm de diâmetro, parede
de no mínimo 1,20mm (18usg) de
espessura, 02 níveis de bandejas
inclinadas com divisória central,
confeccionadas em chapa 0.90mm
(20usg), cada um deles com dois
anteparos laterais em chapa de no
mínimo 1,20mm (18usg), unidos às
bandejas e as estruturas através de
solda, 01 base com prateleira plana
confeccionada em chapa de no
mínimo 0,90mm (20usg). Na parte
inferior da mesma, fixados através
de solda, 02 suportes para rodas
confeccionados
em
chapa
com
espessura de no mínimo 2,00mm
(14usg), unidos a eles através de
solda, 04 rodízios giratórios de 3
polegadas. Pintura aplicada através
do sistema eletrostático a pó,
aplicação com camada mínima de
tinta com 80 micras uniformemente
distribuída e tratamento anterior
com banho químico, antiferruginoso
de fosfato de zinco. Cor: Cinza
Dimensões Mínimas:
Largura: 500 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 1000 mm
O
licitante
deverá
apresentar
comprovação de atendimento à
Norma Regulamentadora nº17 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
assinado por médico do trabalho,
engenheiro
de
segurança
do
trabalho ou profissional habilitado
para tal responsabilidade;

UND

01

10

1.715,21

UND

01

100

450,43

BANQUETA

27

Estrutura
Material: Base com 5 patas fabricada
em tubo secção quadrada 25x25mm
com parede de 1,50 mm, alojamento
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para engate da sapata no diâmetro
de 11 mm feito através de
conformação a frio na extremidade
da haste da base, capa protetora da
base em polipropileno injetado
texturizado,
sem
emendas,
acoplamento a coluna central dá-se
através de cone morse, placa de
sistema de regulagem de altura em
chapa de aço carbono com 3mm de
espessura, aro em tubo de aço
carbono Ø19,05 mm (± 0,2mm) com
espessura de 1,2 mm (±0,1mm)
Tolerância ± 3%.
Sistema de regulagem: Pistão de
regulagem a gás com variação de
620 à 710(+-5) mm
Sistema de soldagem: MIG livre de
respingos e rebarbas.
Proteção da superfície metálica: Por
processo de desengraxe, decapagem
e fosfatização com fosfato de ferro,
por spray, em alta temperatura.
Pré-Tratamento:
Antiferruginoso
(desengraxe
e
processo
de
nanotecnologia
utilizando
fluorzircônio, que garantem grande
resistência mecânica e excelente
acabamento).
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antibacteriano e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente 60 mícrons.
Sapatas: Injetadas em ABS.
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Assento
Material: Polipropileno resistente a
alto impacto. Material livre de
metais pesados. Mínimo 80% de
matéria prima virgem.
Fixação na estrutura: Assento fixado
na estrutura por meio de 4 rebites
cada em alumínio extrudado de
repuxo não aparentes na superfície.
(corpo) Ø4,9mm x (cabeça) Ø9mm.
Tolerância ±5%
Dimensões: Espessura mínima de
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4mm e Ø360mm. Tolerância ±5%
Ergonomia:
Assento
possui
superfície de contato ergonômica.
Assento com curvatura frontal
diminuindo a pressão nas pernas.
Acabamento: Cantos arredondados
sem rebarbas. Superfície de contato
com
acabamento
texturizado
evitando deslizamento.
Altura
do
assento
ao
chão:
620~710mm (±5mm).
MESA PARA CADEIRANTE

28

Estrutura
Material: Pés em tubo de aço carbono
secção quadrada 40x40 mm (±
1)mm com parede de 1,5mm
(±0,1)mm e chapa de aço carbono
⅛”, montante de tubo de aço
carbono secção quadrada 40x40 mm
(±1)mm com parede de 1,5mm
(±0,1)mm, travessa superior de
união dos pés de tubo de aço
carbono secção quadra da 40x40mm
(±1)mm e 1,5mm (±0,1)mm de
parede, suporte do tampo tipo mão
francesa em chapa de aço carbono
#14
(1,9mm
de
espessura
(±0,1)mm).
Processo de conformação de tubo:
Conformação
a
frio
livre
de
amassamento e rugas visíveis.
Sistema de soldagem: MIG.
Pré-Tratamento: Por desengraxe e
processo de nanocerâmica.
Proteção da superfície metálica: Por
processo de desengraxe, decapagem
e fosfatização com fosfato de ferro,
por spray, em alta temperatura.
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobiano e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente 60 micrômetros.
Ponteiras: Ponteira em polietileno de
alta
densidade
com
espessura
mínima de 4(±0,3)mm.
Proteção dos pés: Perfil U de PVC
com 43x46x45 mm e espessura
mínima de 2mm. Fixado com rebite

UND

01

100

990,67
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de alumínio de repuxo extrudado
Ø4,8 x 10,2 mm.
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Regulagem de altura: Subida e
descida do tampo com trava através
de um manípulo injetado em
polímero com rosca 5/16 x 50 mm ±
2 mm subinjetado. Tolerância ±3%..
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Tampo
Material: Chapa de MDP resistente a
umidade de 18 (±0,5)mm de
espessura
com
acabamento
melamínico na parte inferior e
laminado melamínico brilhante de
0,6(±0,1)mm de espessura na parte
superior,
colado
com
adesivo
atóxico.
Proteção das bordas: Fita de borda
de
PVC
com
3(±0,2)mm
de
espessura
fixada
com
sistema
hotmelt.
Fixação na estrutura: Por parafuso
6mm com bucha de zamak fixada no
tampo.
Segurança e acabamento: Todos
cantos com raios de 3(±0,1)mm.
Dimensões:
860x610x18(±3)mm.
Entrada do usuário 475x250(±3)mm
em formato redondo.
Dimensões gerais
Altura do tampo ao solo: 740 ~
870(±5)mm.
MESA COLETIVA

29

Estrutura
Material: Montante em tubo de aço
carbono secção redonda Ø 50,8 mm
(±0,2mm) com parede de mínimo de
1,5mm (±0,1mm), travessa de
montagem em tubo de aço carbono
20mm x 40mm (±0,2mm) com
parede mínima de 1,9mm (±0,1mm),
travessa de fixação de 20mm x
40mm (±0,2mm) com espessura de
1,2mm (±0,1mm) e suporte de
fixação do tampo em chapa de aço

UND

01

20

1.690,33
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(1,9mm
±0,2mm),
chapa
para
montagem da estrutura
(1,9mm
±0,2mm).
Sistema de soldagem: MIG livre de
respingos e rebarbas.
Pré-Tratamento:
Antiferruginoso
(desengraxe
e
processo
de
nanotecnologia
utilizando
fluorzircônio, que garantem grande
resistência mecânica e excelente
acabamento).
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobial e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente de 60 mícrons.
Ponteiras: Ponteira externa com
Ø56mm
x
49mm
(±1)mm
e
espessura na base da ponteira de
4(±0,5)mm.
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Tampo
Material: Chapa de MDP FF (Finish
Foil) de 18(±1)mm de espessura
com acabamento melamínico na
parte inferior e laminado melamínico
brilhante
de
0,8(±0,1)mm
de
espessura na parte superior, colado
com adesivo atóxico.
Proteção das bordas: Fita de borda
de
PVC
com
3(±0,2)mm
de
espessura
fixada
com
sistema
hotmelt.
Fixação na estrutura: Por parafuso
philips
auto
atarraxante
6x16(±1)mm.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados
com
raios
de
40(±5)mm, raios da aresta mínimo
de 3mm (±0,1mm).
Dimensões: 1800x780 (±5)mm.
Dimensões gerais
Altura
do
tampo
ao
solo:
760(±5)mm.
BANCADA PARA LABORATÓRIO
Estrutura
Material: Pés em tubos
carbono secção redonda

de aço
com Ø
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30

50,8mm (±0,2mm) com espessura
de 1,5mm (± 0,2mm), tubo secção
retangular 20mm x 50mm com
espessura de 1,2mm (± 0,15mm),
suporte de fixação do tampo em
chapa de aço carbono 1,9mm (±
0,2mm).
Processo de conformação de tubo:
Conformação
a
frio
livre
de
amassamento e rugas visíveis.
Sistema de soldagem: MIG.
Pré-Tratamento: Por desengraxe e
processo de nanocerâmica.
Proteção da superfície metálica: Por
processo de desengraxe, decapagem
e fosfatização com fosfato de ferro,
por spray, em alta temperatura.
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobial e isento de
metais pesados.
Ponteiras:
Ponteira
alta
em
polietileno de alta densidade Ø 55 x
49 mm com espessura de 5,4 mm
no ponto de contato do tubo com o
piso. Tolerância ±10%.
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Tampo
Material: Chapa de MDP BP ultra
resistente a umidade, com 18mm
(± 0,1mm) de espessura com
acabamento
da
superfície
de
laminado melamínico na parte
inferior, acabamento melamínico
texturizado na parte superior de
0,8mm (± 0,1mm) no assento,
colado com adesivo atóxico.
Proteção das bordas: Fita de borda
de
PVC
com
3(±0,1)mm
de
espessura
fixada
com
sistema
hotmelt.
Fixação na estrutura: Por parafuso
de
aço
cabeça
Philips
auto
atarraxante 6x16(±1)mm.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados
com
raios
de
40(±5)mm, todas as arestas com
raio de 3 mm(±0,1mm).
Dimensões: 2100x600(±10)mm.

UND

01
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2.249,00
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Segurança:
Todos
arredondados.
Dimensões gerais
Altura total do tampo
800(±3)mm
PÚLPITO MULTIMÍDIA

31

cantos
ao

solo:

Estrutura
Material: Base em tubo de aço
carbono
secção
quadrada
80x80(±0,2)mm com parede de
1,5(±0,2)mm, base em chapa de aço
carbono com 8mm de espessura
(±0,2mm)”, chapas perfuradas para
circulação do ar em aço carbono de
1,06 mm de espessura (±0,2mm),
Proteção e suporte dos tampos em
chapa de aço carbono de 1,9 mm de
espessura.
Fixação na caixa: Por parafuso
philips em aço galvanizado auto
atarraxante 6x16(±0,3)mm
Sistema de soldagem: MIG.
Pré-Tratamento: Por desengraxe e
processo de nanocerâmica.
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobiano e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente 60 micrômetros.
Caixa
Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão)
de
18(±0,5)mm
de
espessura
com
tratamento
antimicrobiano nas superfícies.
Proteção das bordas: Fita de borda
em PVC maciço com mínimo de
3(±0,1)mm de espessura e raio de
3(±0,1)mm, colado com adesivo Hot
Melt.
Construção: Montado por sistema de
fixação rápida de metal sem
parafusos aparentes externamente.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados
com
raios
de
3(±0,1)mm e sem rebarbas ou
partes cortantes.
Dimensões: 580x250 (±5)mm.
Porta
Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão) de 18mm de espessura
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2.536,00
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com tratamento antimicrobiano nas
superfícies.
Proteção das bordas: Fita de borda
em PVC maciço com 3mm de
espessura e raio de 3mm, colado
com adesivo Hot Melt.
Fixação:
Parafusos
Philips
4,5x16mm
cabeça
chata
autorraxantes
em
aço
com
acabamento niquelado.
Dobradiças:
Em
metal
com
acabamento
niquelado,
permite
abertura de até 270°.
Fechadura: Tipo cremona de metal
com acabamento, possui chave
dobrável.
Tampos
Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão)
de
25(±0,5)mm
de
espessura
com
tratamento
antimicrobiano nas superfícies.
Proteção das bordas: Fita de borda
em PVC maciço com mínimo de
3(±0,1)mm de espessura e raio de
3(±0,1)mm, colado com adesivo
Hot Melt.
Fixação na estrutura: Por parafuso
philips
auto
atarraxante
6x16(±1)mm.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados
com
raios
de
40(±5)mm, raios da aresta mínimo
de 3mm (±0,1mm).
Dimensões: Tampo do monitor:
400x428
(±5)mm.
Tampo
do
teclado: 700x300 (±5)mm
Dimensões gerais
Dimensões mínimas: 700x1100x615
mm Tolerância ±5mm.
MESA DE PROFESSOR
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Estrutura Metálica
Material: Base em tubo de aço
carbono secção redonda Ø38.1mm
(±0,2mm) com parede de 1,5mm
(±0,1mm), montante de tubo de aço
carbono secção oblonga de 40mm x
77mm (±0,2mm)com parede de
1,5mm, suporte do tampo tipo mão
francesa em chapa de aço carbono
1,9mm (±0,1mm) de espessura.

UND

01

10

2.629,00
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Processo de conformação de tubo:
Conformação
a
frio
livre
de
amassamento e rugas.
Sistema de soldagem: MIG.
Pré-Tratamento: Por desengraxe e
processo de nanocerâmica.
Proteção da superfície metálica: Por
processo de desengraxe, decapagem
e fosfatização com fosfato de ferro,
por spray, em alta temperatura.
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobiano e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente 60 micrômetros.
Ponteiras: Ponteira em polipropileno
copolímero heterofasico, travado
através de pino na parte inferior
Ø6mm
x
20mm(±
1mm)
de
polipropileno
copolímero
heterofasico
Proteção dos pés: Injetado em
polipropileno com 245x95(±1)mm e
espessura mínima de 2mm. Fixado
na estrutura por sistema de encaixe.
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Tampo
Material: Chapa de MDP FF (finish
foil) de 18(±0,5)mm de espessura e
com acabamento melamínico na
parte inferior e laminado melamínico
brilhante
de
0,8(±0,1)mm
de
espessura na parte superior, colado
com adesivo atóxico.
Proteção das bordas: Perfil T maciço
de PVC resistente a impactos com
alma de 5 dentes e 9(±1)mm de
profundidade,
3(±0,5)mm
de
espessura e borda externa do perfil
de 5(±1)mm.
Fixação na estrutura: Por parafuso
de
aço
cabeça
Philips
auto
atarraxante 6x16(±1)mm.
Segurança e acabamento: Todos
cantos arredondados com raios de
45(±5)mm e arestas de contato
mínimo de 3mm.
Dimensões: 1200x650x18(±3)mm.
Compartimento de CPU
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Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão) de 18mm de espessura
com tratamento antimicrobiano nas
superfícies.
Proteção das bordas: Fita de borda
em PVC maciço com mínimo de
3mm de espessura e raio de 3mm,
colado com adesivo Hot Melt.
Construção: Montado por sistema de
fixação rápida de metal sem
parafusos aparentes externamente.
Laterais com furos nas faces
internas distantes a 32mm (centro
a centro) que permitem a regulagem
de altura de prateleiras e acessórios.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados com raios de 3mm e
sem rebarbas ou partes cortantes
Gaveta
Material: Frente das gavetas: chapa
de MDP BP (baixa pressão) de
18(±0,5)mm de espessura com
tratamento
antimicrobiano
nas
superfícies. Partes internas: Gaveta
metálica de aço laminado formada
de uma única chapa e extremidades
soldadas com abas laterais de
acabamento da corrediça de esferas.
Proteção da borda da frente da
gaveta: Fita de borda em PVC
maciço com mínimo de 3(±0,1)mm
de espessura e raio de 3(±0,1)mm,
colado com adesivo Hot Melt.
Puxadores:
Confeccionados
de
Zamak com acabamento niquelado
fosco.
Segurança: Arestas de contato
arredondadas sem rebarbas ou
partes cortantes.
Porta objeto: De plástico deslizante
na aba da gaveta.
Painel frontal
Material:
Chapa
de
MDF
de
15(±0,5)mm e laminado melamínico
texturizado de 0,8(±0,1)mm de
espessura nos 2 lados.
Fixação: Por sistema do montagem
de metal rastex em 6 pontos
Acabamento da borda: Fita de borda
de 3 mm de espessura com raio
mínimo de 3 mm(±1)mm colado
por
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RACK PARA ÁUDIO E VÍDEO COM
SUPORTE PARA TV

33

Material: Base em tubo de aço
carbono
secção
retangular
20mmx40mm(±0,2mm) com parede
de 1,2(±0,2)mm, suporte de rodízio
em chapa de aço carbono com
espessura de 1,9 mm (±0,2mm),
estrutura em tubo de aço carbono
com Ø31,75mm (±0,2mm) com
parede de 1,5mm (±0,1mm), placa
de suporte de TV e chapa perfurada
para circulação do ar em aço carbono
de 1,9 mm de espessura (±0,2mm).
Fixação na caixa: Por parafuso com
fenda Philips em aço carbono
galvanizado
auto
atarraxante
M6x16(±0,3)mm.
Sistema de soldagem: MIG livre de
respingos e rebarbas.
Proteção da superfície metálica: Por
processo de desengraxe, decapagem
e fosfatização com fosfato de ferro,
por spray, em alta temperatura.
Pré-Tratamento: Por desengraxe e
processo de nanocerâmica.
Pintura:
Eletrostática
híbrida
epóxi/poliéster
a
pó
com
polimerização em estufa, possui
agente antimicrobiano e isento de
metais pesados, com película de
aproximadamente 60 mícrômetros.
Rodízios: Garfo de chapa de metal
galvanizada
estampada
com
cabeçote de pista dupla e eixo da
roda parafusado. Roda produzida
com revestimento em composto
termoplástico com PVC e núcleo em
polipropileno copolímero recicláveis.
Fixação dos rodízios: Fixados na
estrutura por parafuso de aço
galvanizado ½”x25mm e 2 porcas de
aço galvanizado (cada rodízio).
Tolerância ±5%
Construção:
Todos
os
cantos
arredondados sem rebarbas ou
partes cortantes.
Caixa

UND

01

100

4.693,59
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Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão)
de
18(±0,5)mm
de
espessura
com
tratamento
antimicrobiano nas superfícies.
Proteção das bordas: Fita de borda
em PVC maciço com mínimo de
3(±0,1)mm de espessura e raio de
3(±0,1)mm, colado com adesivo Hot
Melt.
Construção: Montado por sistema de
fixação rápida de metal sem
parafusos aparentes externamente.
Laterais com furos nas faces
internas distantes a 32mm (centro
a centro) que permitem a regulagem
de altura de prateleiras e acessórios.
Segurança:
Todos
cantos
arredondados
com
raios
de
3(±0,1)mm e sem rebarbas ou
partes cortantes.
Prateleiras móveis.
Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão)
de
18(±0,5)mm
de
espessura
com
tratamento
antimicrobiano nas superfícies.
Proteção da borda aparente: Fita de
borda em PVC maciço com mínimo
de 3mm (±0,1) de espessura e raio
de 3 mm(±0,1), colado com adesivo
Hot Melt, livre de metais pesados.
Fixação:
Através
de
suportes
injetados
em
Zamak
com
acabamento niquelado possuem pino
de
segurança
evitando
o
tombamento da prateleira.
Segurança: Arestas de contato
arredondadas
com
raio
de
3(±0,1)mm sem rebarbas ou partes
cortantes possui furos de encaixe
para o pino de segurança dos
suportes de fixação.
Portas.
Material: Chapa de MDP BP (baixa
pressão)
de
18(±0,5)mm
de
espessura
com
tratamento
antimicrobiano nas superfícies.
Proteção da borda aparente: Fita de
borda em PVC maciço com mínimo
de 3(±0,1)mm de espessura e raio
de 3(±0,1)mm, colado com adesivo
Hot Melt, livre de metais pesados.
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Dobradiças: Injetados em Zamak
com
acabamento
niquelado
permitem abertura das portas em
até 270°, acoplado dispositivo de
segurança anti-esmagamento dos
dedos.
Puxadores: Injetados em Zamak
com acabamento niquelado.
Fechadura:
Sistema
cremona
confeccionada
em
metal
com
acabamento cromado, possui haste
em metal acabamento cromado e
chave com sistema de dobra que
evita a quebra.
Dimensões gerais
Dimensões
mínimas:
1040x1820x600mm
Tolerância
±5mm
MESAS DE REFEITÓRIO BANCO
FIXO PARA 10 LUGARES
Tampo
produzido
em
mármore/granito.
Assento
fixo
produzido
em
mármore/granito.
Sendo o número de 05 assentos de
cada lado, totalizando 10 lugares.
34
Acabamento das bordas.
Toda a Estrutura montada para
bancos fixos, formada por tubos de
aço carbono de seção retangular 50
x 30 mm x 1,20 mm de espessura,
na chapa 18.
VALOR TOTAL

UND

01

30

1.369,99

52.049,96
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA
1.

Cotamos para o objeto em licitação o valor de R$ ______________ (_____________)
para o valor total dos ITENS que serão fornecidos, conforme Anexo II.

2.

O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de entrega
de seu respectivo envelope, estabelecida no Edital SENAI Nº 008/2018 CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO.

3.

O prazo para entrega dos materiais será de _____ dias, de acordo com o Pedido de
Compra/Autorização de Serviço, contados da comunicação oficial para a execução do
objeto desta licitação.

4.

Declaramos que, no preço cotado, estão embutidos todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária e do frete, se
houver.

5.

Estamos cientes e concordamos que na seleção dos produtos ofertados para a execução
do contrato deveremos atender ao nível de qualificação e especificação exigida no
instrumento convocatório, e seus anexos, de modo a se resguardar a qualidade do
atendimento às Unidades do SENAI/MA.
São Luís, ___ de ________ de ______.
_______________________________
(Representante Legal)

Dados do representante da empresa que assinará o termo de contrato, conforme consta no
contrato social.
Nome: __________________________________________________________________
Nacionalidade: _____________________

Profissão: _____________________________

Estado Civil: _______________________

Identidade: ___________________________

Órgão: ________________

Data de emissão: __/__/___

CPF: __________________

Dados bancários da empresa licitante.
Banco: ________________

Agência: ________________ Conta: _______________

Observação:
Emitir em papel que identifique à licitante, com o CNPJ.
O Anexo II é parte integrante da Proposta de Preço.
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ANEXO IV
CARTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL SENAI Nº 008/2018 - CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO
Por esta, fica credenciado (a) o (a) Senhor (a) _____________________, portador
(a) da carteira de identidade nº. ____________, expedida pela ____________, inscrito no CPF
sob o nº _____________ para representar a empresa ________________________, inscrita
no CNPJ nº. _________________, nos autos referentes à licitação em epígrafe, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem
como formular proposta técnica e ou comercial, assinar documentos, requerer vista de
documentos e proposta, interpor recurso e participar de todos os atos inerente ao certame e a
que tudo daremos por firme e valioso.

Cidade/Estado, _____ de ________________ de 2018.
Atenciosamente,
___________________________
(Representante da Empresa)

Nome:
C.I.:
CPF:
Cargo:

Observação: Emitir em papel timbrado que identifique a licitante, com CNPJ.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES E
DE CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL
Ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/DR-MA

A empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, por meio de
seu representante legal Senhor ________________, portador da Cédula de Identidade nº
___________, declara, sob as penas da Lei, e para os fins de licitação, EDITAL SENAI Nº
008/2018 CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇO:

I.

Que não há em seu quadro, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

II.

Que recebeu todos os documentos inerentes a presente competição e tomou
conhecimento integral de teor do Edital de licitação e seus anexos, sujeitando-se às
disposições nele contidas.

São Luís, ___ de _________ de ______.

______________________
Assinatura e Carimbo
(Representante Legal)

Observação: Emitir em papel que identifique à licitante, com CNPJ.
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ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Maranhão SENAI/DR-MA, situado nesta Capital, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício
Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, entidade de direito privado, inscrito no CNPJ sob o
nº. 03.775.0543/0001-79, neste ato representado por seu Diretor Regional, Sr. Marco Antonio
Moura da Silva.
Considerando o julgamento da CONCORRÊNCIA para REGISTRO DE PREÇO nº 008/2018,
bem como a classificação da proposta e a respectiva homologação, resolve REGISTRAR OS
PREÇOS dos materiais da Empresa:
......................................., inscrita no CNPJ sob nº. ..............................., telefone (......)
............................, estabelecida na Av .................................., neste ato representado por
seu representante legal Sr.
..............................., brasileiro, portador da Carteira de
Identidade nº. .............................. SSP/MA, CPF nº. ....................................., doravante
denominado FORNECEDOR.
1.

DO OBJETO

1.1.

A

2.

DA EXPECTATIVA DO FORNECEDOR

2.1.

Esta Ata não obriga o SENAI/DR-MA a firmar a contratação com o FORNECEDOR,
podendo ocorrer licitações específicas para aquisição dos produtos, ou outro meio legal,
sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência de execução dos
serviços em igualdade de condições.

2.2.

A entidade contratante não está obrigada a solicitar o quantitativo máximo previsto do
objeto licitado, bem como de uma única vez, podendo ser solicitado o quantitativo
durante todo o período de validade da Ata de Registro de Preços.

3.

DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

3.1.

Os pedidos serão formalizados pelo SENAI/DR-MA, mediante a emissão de Autorização
de Fornecimento, onde constará a forma de execução e obrigações decorrentes do
registro de preços a serem firmadas entre o SENAI/DR-MA e o FORNECEDOR
observando-se as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na legislação vigente,
bem como na presente Ata.

3.2.

O FORNECEDOR registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
validade desta Ata de Registro de Preços.

presente

ATA

tem

por

objeto

o

Registro

de

Preço

visando

a

eventual
Aquisição de Mobiliários para atender as demandas do SENAI/DR-MA,
conforme Termo de Referência e anexos deste Instrumento Convocatório.
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4.

DO LOCAL PARA ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

4.1.

Os mobiliários, objeto desta licitação, deverão ser entregues nos endereços de acordo
com o quadro abaixo:
UNIDADES

CEPT Raimundo Franco Teixeira
CEPT Imperatriz - MA
CEPT Bacabal - MA
CEPT Distrito Industrial
CEPT Açailândia - MA
CEPT Caxias - MA

ENDEREÇOS
Av. Getúlio Vargas, 2888 - Monte Castelo CEP: 65025-001 São Luís - MA.
Av. Juventude, s/nº - Nova Imperatriz, CEP: 65907-180 Imperatriz - MA.
Rua Frederico Leda, s/nº - Centro, CEP: 65700-000 Bacabal - MA.
BR 135, KM 5 - Tibiri - São Luís/MA. CEP: 65099-110 E NO
ANEXO - ROSÁRIO - MA
Rua Alzino Pereira de Oliveira, s/nº - Vila Bom Jardim Açailândia/MA. CEP: 65930-000
Rua Gonçalves Dias, s/nº - Residencial Hélio de Queiroz Caxias/MA. CEP: 65605-305

CEPT Balsas - MA

Rua Jorge Machado Mendes, nº 60 - Sistema Industrial.

Departamento Regional

AV. Jerônimo de Albuquerque, s/nº - Retorno da Cohama.

5.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ORIUNDO DA
PRESENTE ATA
O responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos Contratos oriundos desta Ata,
será designado através de Portaria específica para este fim.

6.

DO PREÇO REGISTRADO E DA SUA ALTERAÇÃO

6.1.

O proponente beneficiário do preço registrado compromete-se a fornecer os materiais
especificados em anexo.

6.2.

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser
promovidas negociações com o fornecedor.

6.3.

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, a Administração do SENAI/DR-MA deverá convocar o
fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo aos valores
praticados pelo mercado.

6.4.

Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as
obrigações assumidas, o SENAI/DR-MA poderá:
a)

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
solicitação anteceder o pedido de fornecimento; e
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b)

Convocar os demais fornecedores, visando a conceder-lhes igual oportunidade de
negociação.

6.5.

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

6.6.

Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média
daqueles apurados pelo SENAI/DR-MA para determinado bem ou serviço.

6.7.

Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de
mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e
ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada no Edital.

6.8.

O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Coordenadoria de
Suprimentos, especificando o novo preço, desde que acompanhado de documentos que
comprovem a procedência do pedido. Ao proceder à solicitação de atualização de preço o
beneficiário do registro fica ciente que será permitido que a Comissão de Integrada de
Licitação convoque, na ordem de classificação, as empresas remanescentes, para
aceitarem o fornecimento no mesmo preço registrado pela 1ª classificada.

7.

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1.

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contadas a partir da data de sua
assinatura, desde que inalteradas as condições aqui pactuadas.

8.

DO PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS

8.1.

Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para entrega dos materiais, contados
a partir da data do recebimento da Autorização de Fornecimento/Contrato, podendo ser
prorrogado uma única vez, por no máximo igual período, quando solicitado pelo
licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração.

9.

DA VIGÊNCIA DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/CONTRATOS ORIUNDOS
DESTA ATA

9.1.

A autorização de Fornecimento/Contrato relacionados aos pedidos terá vigência de 90
(noventa) dias para fins de pagamento.

10.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. O quantitativo poderá ser aditado, durante a vigência da Ata, nas hipóteses de
complementação ou acréscimo que se fizerem necessários nas obras, serviços ou
compras até 25% (vinte e cinco) por cento) do valor inicial, mediante a lavratura de
Termo de Aditamento, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, em
seu art. 30.
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10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acima, as supressões que
se fizerem necessárias, sempre mediante a lavratura de Termo de Aditamento.
10.3. Todas as alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas,
constarão em Termo de Aditamento.
11.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Os preços registrados, na presente Ata de Registro de Preços, poderão ser cancelados de
pleno direito:
I.

Por iniciativa do SENAI/DR-MA:
a)

Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro
de Preços;

b)

Quando o fornecedor não assinar a Autorização de Fornecimento dentro do prazo
estipulado;

c)

Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo
mercado;

d)
II.

Por iniciativa do fornecedor:
a)

12.

Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAI/DR-MA.

Mediante solicitação por escrito, desde que comprove que está impossibilitado de
cumprir as exigências desta Ata de registro de Preços.

DO RECEBIMENTO

12.1. Provisoriamente, no ato da entrega, pelo representante do SENAI/DR-MA, que procederá
a conferência de sua conformidade com da Autorização de Fornecimento.
12.2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, mediante
“TERMO DEFINITIVO”, comprovada a boa qualidade dos mesmos.
12.3. O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui as responsabilidades civis
e penais da CONTRATADA.
13.

DOS PAGAMENTOS

13.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento do Termo Definitivo de entrega, mediante apresentação de Nota Fiscal/
Fatura correspondente atestada pelo setor competente.
13.2. É obrigatória a apresentação de comprovantes de regularidade fiscal para com as
fazendas
Federal, Estadual e Municipal, INSS e FGTS, ficando condicionado o
pagamento à sua regularidade.
13.3. A depender do objeto poderá ser solicitado somente a regularidade fiscal para com as
Fazendas Federal e Estadual, INSS e FGTS.
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13.4. Contratada deverá encaminhar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura os comprovantes do
INSS, FGTS e Receita Federal, com validade no momento de sua apresentação.
14.

DAS PENALIDADES

14.1. O atraso na execução das obrigações, sem justificativa por escrito e/ou não aceito pela
Contratante, incidirá em multa nos percentuais abaixo discriminados sobre o valor da
prestação ou da parcela não executada:
a) Atraso de até 20 (vinte) dias, multa de 0,5 (zero vírgula cinco) por cento por dia de
atraso, capitaneada na forma de juros simples;
b) A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia configura inexecução total.
14.2. Quando da inexecução total:
a) Quando configurado inexecução total, o contratado sofrerá multa compensatória no
valor de 10% (dez) por cento do total da prestação não executada.
b) Incidirá em multa a não manutenção dos critérios de habilitação, sendo neste caso
aplicada multa de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 20 (vinte dias) de atraso.
14.3. É considerado critério de habilitação, além de outros previstos em edital, a comprovação
de regularidade fiscal, para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e FGTS.
14.4. A depender do objeto poderá ser solicitada somente comprovação de regularidade
perante a Fazenda Federal e Estadual.
14.5. A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a Licitante, garantida a prévia
defesa, às seguintes penalidades: advertência, multa, suspensão do direito de licitar ou
contratar com o SENAI/DR-MA por prazo não superior a 02 (dois) anos.
14.6. A multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções:
advertência, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o
SENAI/DR-MA, por prazo até 02 (dois) anos.
14.7. A multa eventualmente imposta à CONTRATADA será automaticamente descontada da
fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber ser-lhe-á
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados
serão informados ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), podendo ainda proceder a
cobrança judicial da multa.
14.8. Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
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15.

DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS

16.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Havendo divergência entre a presente Ata e o Edital, considerar-se-á o conteúdo
previsto em Edital.
16.2. As contratações estipuladas nesta Ata de Registro de Preços no Edital nº. 008/2018
CONCORRÊNCIA RP e seus anexos e na Proposta de Preços da CONTRATADA, fazem
parte integrante e complementar deste instrumento independentemente de transcrição.
16.3. Esta Ata tem como base legal o Concorrência Registro de Preços na forma do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/DR-MA e, subsidiariamente, das
normas gerais vigentes.
17.

DO FORO

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas pelo foro de São Luís/MA, para a
execução dos direitos e obrigações desta oriundos, com exclusão de qualquer outro domicílio
atual ou futuro.
E, assim, estando justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos
jurídicos.
São Luís,

de

de 2018.

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI DR/MA
Marco Antonio Moura da Silva
Diretor Regional
EMPRESA ....................................
..................................
Testemunhas:
1.
2.
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