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OBS: OS ITENS DE COTA RESERVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTÃO INDICADOS NO SUBITEM 23.4, E DESCRITOS
NA PLANILHA DO ANEXO III, A PARTIR DO ITEM 61, AMBOS DO TERMO DE REFERÊNCIA.

 

SENHORES LICITANTES:

ATENTAR-SE À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES RELACIONADOS NESTE EDITAL NO CAMPO
PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET, NO PRAZO MÁXIMO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES.

 

 

OBJETO:  O presente edital tem por objeto o Registro de Preços visando a pretensa aquisição de mobiliários/equipamentos
escolares e equipamentos eletrônicos e outros para atender as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades
Administra�vas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, por meio do sistema de registro de preços. Edital e seus
anexos.

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

MODO DE  DISPUTA:  ABERTO/FECHADO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  Menor Preço por lote e menor preço por item

VALOR ESTIMADO: R$ 97.229.433,67 (noventa e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e três reais
e sessenta e sete centavos)

RECEBIMENTO  DAS  PROPOSTAS  ATÉ:  10:00 horas  do  dia 8/03/2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 10:00 horas do dia 8/03/2022.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 10:00 horas do dia 8/03/2022.

 

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação con�da no Sistema
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a
serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

 

O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN
Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF, torna público, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do �po MENOR PREÇO POR LOTE E MENOR PREÇO POR ITEM,
para registro de preços para eventual aquisição do objeto especificado no termo de referência - Anexo I deste Edital.

O presente certame será regido pela(s) Lei(s) nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no DF
pelo Decreto distrital nº 40.205/2019, pela(s)Lei(s) do DF nº 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da implantação do Programa de
Integridade nas empresas que contratarem com o DF), pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos Decretos distritais nº 39.103/2018,
36.520/2015, 35.592/2014 e 26.851/2006 e alterações posteriores, pelo Parecer Referencial nº 10/2020- PGCONS/PGDF que aprova a
presente minuta e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, além das demais normas per�nentes, observadas as condições
estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação pela
INTERNET, mediante condições de segurança, u�lizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e auten�cação em todas as suas fases.

Os trabalhos serão conduzidos servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou  transferidos para a página eletrônica (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/), que terá, dentre outras, as seguintes
atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento ao Edital, apoiado pelo setor responsável pela sua
elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à
autoridade competente quando man�ver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
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conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
homologação.

O Edital estará disponível gratuitamente na página h�p://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/ e no endereço 
eletrônico (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/)

 

1 - DO OBJETO

Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliários/equipamentos escolares e equipamentos eletrônicos para
atender as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades Administra�vas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEEDF, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a
par�cipação em quantos itens forem de seu interesse. 

Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especificações con�das no Edital e seus anexos prevalecerão
sobre todas e quaisquer outras encontradas no sistema Comprasnet e publicações diversas.

 

2 - DO VALOR ESTIMADO

 O   valor   es�mado   da   licitação é de R$ 97.229.433,67 (noventa e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil
quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme planilha constante do Termo de Referência que segue como Anexo
I ao Edital.

 

3 - DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados no portal de Compras Publicas
(h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ e na página da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, podendo
igualmente ser ob�dos diretamente na Diretoria de Licitações desta Secretaria, no endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia -
Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020, de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00, mediante requerimento da Licitante
interessada ao setor, assinada pelo seu representante legal, devendo fornecer CD/DVD ou levar pen-drive lacrado.

 

4- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO     

A impugnação ao presente Edital e seus anexos deverá ser dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, mediante pe�ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail:
dilic.suag@se.df.gov.br.

A impugnação deve estar devidamente iden�ficada (CNPJ, razão social, nome do representante legal e comprovação de
poderes para representar a impugnante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

Apresentada a impugnação, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo ser concedido o efeito suspensivo por ato do Pregoeiro, devidamente
mo�vado nos autos do processo.

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

A impugnação feita tempes�vamente pela Licitante não a impedirá de par�cipar do processo licitatório até o trânsito em
julgado da decisão a ela per�nente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcadas para a abertura da
sessão.

Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser envidados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, mediante pe�ção a ser enviada exclusivamente por meio eletrônico,
através do e-mail dilic.suag@se.df.gov.br

Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente iden�ficados (CNPJ, razão social, nome do representante legal e
comprovação de poderes para representar a pe�cionante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se pessoa �sica).

Apresentado pedido de esclarecimento, o Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante, decidirá sobre a pe�ção, no prazo
de até 2 (dois) dias úteis.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a Administração.

As impugnações e esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro diretamente aos pe�cionantes e serão divulgados a
todos os interessados através do site Comprasgovernamentais (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/) no link correspondente a este
Edital), antes da abertura da sessão, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.

As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após às 18h00min do úl�mo dia ú�l de prazo serão consideradas
intempes�vas (VIDE PRAZO CONSIGNADO NA CAPA DO EDITAL).

Modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação u�lizado para divulgação do texto original
e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas,
resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.

 

5- DO CREDENCIAMENTO                                                                                           
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O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de iden�ficação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema Comprasnet, provido pela Secretaria de Logís�ca e Tecnologia da  Informação - SLT-ME,  por  meio  do  sí�o  eletrônico
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/.

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de iden�ficação e senha pessoal, ob�das
junto a SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta u�lização.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal –
SEE/DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.

Nenhuma pessoa �sica ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma Licitante.

 

6 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME                                    

Poderão par�cipar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de a�vidade do objeto desta licitação que comprovem
sua qualificação, na forma indicada neste Edital:

Que estejam devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, no endereço eletrônico
h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ munidas de chave de iden�ficação e de senha;

Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º, art. 1º do
Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 4º do Decreto Distrital nº 23.546/2003; ou

Que não estejam cadastradas no SICAF ou que es�verem com seus cadastramentos vencidos, desde que atendidas as
exigências do item 8, deste Edital.

 

7 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO CONTRATO DELA
DECORRENTE:

Servidor público, a�vo ou ina�vo, da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF;

O autor do termo de referência, do projeto básico ou execu�vo, pessoa �sica ou jurídica;

As empresas:

Declaradas inidôneas por órgão ou en�dade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal;

Suspensas de par�cipar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal, durante o prazo da
sanção aplicada;

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, fusão,
cisão ou incorporação;

Só será permi�da a par�cipação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respec�vamente, a
aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada cer�dão emi�da pelo juízo da recuperação,
que ateste a ap�dão econômica e financeira para o certame.

Submissas a concurso de credores;

Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra�va disponível no
Portal do CNJ;

Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste Edital;

Cons�tuídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas,
após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados;

Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do projeto básico ou execu�vo, ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsável técnico ou sub contratado;

Cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de:

Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade responsável pela realização
da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou en�dade da Administração pública distrital; ou;

Agente público cuja posição no órgão ou en�dade da Administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao
chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação;

A vedação se aplica aos Contratos per�nentes a obras, serviços e aquisição de bens, inclusive de serviços terceirizados, às
parcerias com organizações da sociedade civil e à celebração de instrumentos de ajuste congêneres.
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As vedações deste item estendem-se às relações homo-afe�vas.

Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de cons�tuição.

A par�cipação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legi�midade das informações e dos documentos a presentados em qualquer fase do processo.

As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão par�cipar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns). 

Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade administra�va), ao TCU
(sistema de inabilitados e inidôneos) e no Portal Transparência (www.portaltransparencia.gov.br), para aferição de eventuais registros
impedi�vos de par�cipar de licitações ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.

Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, incluído o regime
de que trata o art. 12 da  citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica ( parágrafo único do art. 2º da Lei
nº4.611/2011):

De cujo capital par�cipe outra pessoa jurídica;

Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

De cujo capital par�cipe pessoa �sica que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

Cujo �tular ou sócio par�cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006;

Cujo sócio ou �tular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucra�vos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006;

Cons�tuída sob a forma de coopera�vas, salvo as de consumo; Que par�cipe do capital de outra pessoa jurídica;

Que exerça a�vidade de banco comercial, de inves�mentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de
crédito, financiamento e inves�mento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de �tulos, valores mobiliários e câmbio,
de empresa de arrendamento mercan�l, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido
em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

Cons�tuída sob a forma de sociedade por ações.

 

8 - DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS                     

 Haverá cota reservada para as en�dades preferenciais para os ITEENS 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100,
102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, tendo em vista que o objeto é de natureza divisível, na forma do art. 48, III da Lei
Complementar nº 123/2006; no art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e no art. 2º, III, do Decreto distrital nº 35.592/2014. 

 A aplicação da cota reservada não poderá ensejar a contratação por preço superior ao valor es�mado estabelecido no
Edital, conforme § 3º do art. 8º do Decreto distrital nº 35.592/2014.

Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua
recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pra�quem o preço do primeiro colocado, conforme § 4º do art. 26 da Lei distrital nº
4.611/2011 e § 4º do art. 8º do Decreto distrital nº35.592/2014.

A empresa que não es�ver na condição de en�dade preferencial e oferecer proposta para a cota reservada em relação a
essa condição será inabilitada do(s) item(ns) de cota reservada a que es�ver par�cipando, conforme § 5º do art. 26 da Lei distrital nº
4.611/2011 e § 5º do art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/2014.

 DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO        

Após a divulgação do Edital os Licitantes deverão encaminhar a PROPOSTA INICIAL, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,
documentação técnica constante no subitem 13.3.1 deste Edital, no endereço eletrônico (h�ps://www.gov.br/compras/pt-
br/), consignando o valor global, bem como a descrição do objeto ofertado.

As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do sistema eletrônico Comprasnet
(h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/), até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automa�camente a fase de recebimento de propostas e de documentos.

No momento do envio da proposta e dos documentos de habilitação o Licitante deverá declarar por meio do sistema
eletrônico em campo específico:

Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
Edital;

De que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a par�r de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Cons�tuição Federal;

http://www.portaltransparencia.gov.br/cnep
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art12
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


Que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto
nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Cons�tuição Federal;

Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é
estabelecido na Instrução Norma�va nº 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ME;

Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como de que está apta a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas – ME e
Empresas de Pequeno Porte –EPP;

A assinalação do campo “não” na Declaração do inciso VI, do item 8.1.2 apenas produzirá o efeito de a Licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão conferidas pelo Pregoeiro na fase de habilitação.

Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante responderá administra�vamente na forma do Decreto
Distrital nº 26.851/2006.

O preço  proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer
alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis  na 
página eletrônica (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/).

O licitante que enviar lance na sessão do certame fica estritamente vinculado a manter sua proposta, sendo vedada a
sua desistência, sob pena de sofrerem as sanções cabíveis, ressalvados os casos de jus�ficavas devidamente aceitas pela
Administração. 

 

9 - DAS CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA                            

O Licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

Valor unitário e total para cada item ou grupo de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o prazo de validade ou de garan�a, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

Caso haja divergência entre a especificação constante no sistema Comprasnet e no Termo de Referência, prevalecerá este
úl�mo.

Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

Os quan�ta�vos previstos no orçamento es�mado pela Administração não poderão ser alterados pelo proponente.

O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

O licitante obrigatoriamente deverá anexar juntamente da proposta de preços, toda documentação complementar
exigida no ANEXO II  do Termo de Referência (DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADA DOS OBJETOS A SEREM ADQUIRIDOS, sob pena de
desclassificação da proposta.

A par�cipação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha priva�va do Licitante.

Ao cadastrar sua proposta no sí�o do sistema Comprasnet o Licitante deverá fazer a descrição detalhada  do  objeto.  Para 
o  detalhamento  deverá  ser  u�lizado  o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições da proposta do
�po “conforme Edital”.

A  Licitante  que  registrar  no  campo “Descrição  detalhada  do   objeto   ofertado” qualquer informação que venha a
iden�ficar sua razão social ou nome fantasia terá sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

 

10 - DA CONDUÇÃO DO CERTAME                                                                               

Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, apoiado pela Equipe de Apoio e por setores técnicos, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/).

A operacionalidade do sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI/ME, junto a qual as Licitantes deverão informar-
se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta u�lização.

A par�cipação na licitação na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo Sistema,
Pregoeiro ou de sua desconexão.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos
Licitantes, os lances con�nuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persis�r por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos par�cipantes, no sí�o
eletrônico (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/).

No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao
sistema.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo
deste Edital, no sí�o  eletrônico (h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/)

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro �po de contato, como meio telefônico ou e-
mail;

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, mo�vadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas par�ciparão da fase de lances.

 

11 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO DESEMPATE

A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste
Edital.

Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as
especificações e exigências mínimas constantes no Termo de Referência (Anexo I ao Edital).

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
par�cipantes.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase
compe��va.

Considerando a quan�dade de itens, o modo de disputa será o ABERTO e FECHADO. 

No modo de disputa ABERTO e FECHADO, a primeira etapa, ABERTA, terá duração de 15 (quinze) minutos.

Iniciada a etapa compe��va, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos  e com preços
decrescentes, exclusivamente por meio do sistema   eletrônico,  sendo imediatamente informados do horário  e valor consignados no
registro de cada lance.

Será permi�da aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a etapa aberta.

São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas  inferiores   ao  úl�mo  lance 
dado  pelo   próprio   Licitante,  quando  adotado   o julgamento pelo critério de menor preço. 

Findo o prazo de 15 minutos, o sistema eletrônico Comprasnet encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances.

O tempo aleatório encerrar-se-á em até dez minutos, findo o qual será automa�camente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o tempo aleatório, o sistema Comprasnet abrirá a oportunidade para que o autor da proposta de menor preço  e
os autores das ofertas subsequentes, dentro da margem de 10%, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será
sigiloso até o encerramento deste prazo.

Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições dentro da margem de 10%, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que
será sigiloso até o encerramento do prazo.

Encerrado o prazo estabelecido para a formulação da proposta final fechada, o sistema ordenará os lances em ordem de
vantajosidade em  relação ao menor preço.

Na ausência de lance final e fechado classificado na forma dos subitens 11.6.6. e 11.6.7. haverá o reinício da etapa fechada
para que os demais Licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Encerrada a etapa fechada reiniciada na forma do subitem 11.6.9 o sistema ordenará os lances em ordem de
vantajosidade, na forma do subitem 11.6.8.

Na hipótese de não haver Licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o
Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante jus�fica�va, admi�r o reinício da etapa fechada, na forma do subitem 11.6.6.

Encerrada a fase compe��va, se o melhor lance não �ver sido ofertado por empresa qualificada como ME/EPP, o sistema
selecionará todas as MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate ficto, observada a ordem de classificação, para a convocação
para o desempate.

Na forma da Lei Distrital nº 4.611/2011 e do Decreto Distrital nº 35.592/2014 (art. 4º, §3º), consideram-se empatadas as
propostas de MEs/EPPs com valor igual ou até 5% superior à de menor preço.

Constatada a existência de empate ficto, proceder-se-á a seguinte fase de desempate:

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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O sistema convocará a ME/EPP para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, encaminhar uma úl�ma
oferta obrigatoriamente mais vantajosa que a proposta da primeira colocada.

Caso a ME/EPP não ofereça proposta mais vantajosa, o sistema convocará os Licitantes ME/EPP remanescentes que
porventura se encontrem dentro da margem de preferência, seguindo-se a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.

Na hipótese de não oferta de lance que desempate o procedimento licitatório, permanecerá a ordem de classificação
anteriormente determinada.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como ME/EPP.

Após o desempate de que tratam os subitens 11.7.2.1. e 11.7.2.3., caso persista o empate entre duas ou mais propostas,
será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens:

Produzidos no País;

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Os critérios de desempate previstos nos subitens 11.7.4.1 a 11.7.4.4 serão aplicados caso não haja envio de lances após o
início da fase compe��va.

Na hipótese de persis�r o empate, a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema Comprasnet dentre as propostas
empatadas.

 

12 - DA NEGOCIAÇÃO DIRETA                                                                                      

Após o encerramento da fase compe��va, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contra proposta ao Licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja ob�da melhor proposta, observado o critério de julgamento.

É vedada a negociação com condições diferentes das previstas neste Edital.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

 

13 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA                                             

Encerrada a etapa compe��va e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará  a(s)  proposta(s) 
classificada(s)  em  primeiro  lugar quanto ao preço e quanto ao atendimento das especificações.

O(s) Licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, após a negociação, deverá(ão) enviar no prazo de 2 (duas) horas a contar
da requisição do Pregoeiro via chat, a(s) Proposta(s) de Preços devidamente atualizada(s), em conformidade com o valor negociado ou o
úl�mo lance ofertado.

A    proposta ajustada será recebida exclusivamente por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), respeitado
o limite do sistema eletrônico, podendo ser incluídos quantos arquivos forem necessários.

A(s) proposta(s) atualizada(s) deverá(ão) ser lavrada(s) em língua portuguesa e deve(m) conter:

Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números
do CNPJ e da inscrição Estadual, Municipal e Distrital;

Preço unitário e total de cada objeto cotado, devendo estar inclusas nos preços ofertados todas as despesas que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto;

A indicação de uma única marca e modelo para cada objeto, sem prejuízo da indicação de todas as caracterís�cas do
produto cotado, com especificações claras e detalhado, inclusive �po, referência, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente quando for o caso, observadas as especificações constantes no Anexo I deste Edital;

Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a (60) dias corridos, contados da data prevista para abertura da
licitação; 

Prazo de entrega na forma do estabelecido no item 5.1 do Termo de Referência.

Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas rela�vas à entregado(s) bem(ns) tais
como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre
o objeto da licitação;

Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos no atr. 7º  da  Lei  Distrital  nº 
4.770/2012,  conforme  modelo  constante  do Anexo II. A declaração pode ser subs�tuída por cer�ficação emi�da por ins�tuição pública
oficial ou ins�tuição credenciada, ou qualquer outro meio de prova, que ateste que a empresa cumpre com as exigências de prá�cas de
sustentabilidade ambiental;

 Será exigido do(s) licitante(s) provisoriamente classificado(s) que apresentem catálogos dos produtos para verificação
da qualidade e adequação aos critérios solicitados na descrição do produto, em conformidade com as especificações exigidas pelo Edital.

 A documentação técnica, acima mencionada, deverá ser encaminhada juntamente com a proposta de preços e
documentação de habilitação, durante a fase de envio de documentação, por meio do Comprasnet, antes da abertura da sessão, em
campo próprio.

 Os catálogos deverão conter a descrição do produto, especificações técnicas, nome e endereço do fabricante, quan�dade
por unidade, pacote, caixa, marca, prazo de validade e imagens do produto.



Os dados inseridos na proposta, com o correio eletrônico, número de telefone e fax, serão u�lizados para a comunicação
oficial entre a  Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF e a empresa, tanto na fase licitatória quanto na fase
contratual.

Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às caracterís�cas técnicas, marcas,
modelos, prazo de entrega, prazo de garan�a e preço dos equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas as hipóteses des�nadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão
analisadas pelo Pregoeiro.

Serão corrigidos automa�camente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritmé�cos, bem como as divergências que por ventura
ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o primeiro. 

Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento Convocatório,
sendo desclassificadas as que es�verem em desacordo.

Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/1993, para fins de verificação/comprovação quanto ao atendimento
das especificações con�das no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, requerendo a remessa de folders, catálogos, prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise
obje�va dos produtos ofertados pelas Licitantes.

O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e externos, bem como aos
órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das
especificações dos produtos cotados, definindo nova data para con�nuidade da sessão licitatória.

Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, bem
como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do es�mado.

Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim entendidos:

Preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço es�mado pela Administração ou aos
pra�cados pelo mercado;

A desclassificação por preços excessivos somente ocorrerá após a fase compe��va, caso a Administração não obtenha êxito
na negociação direta.

Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos dos encargos legais;

O Licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, caso não demonstre, será
desclassificado.

Serão analisados, para a definição de valores excessivos ou inexequíveis, os preços unitários e globais.

O não envio da proposta ajustada por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), com todos os requisitos ou o
descumprimento das eventuais diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta.

Sempre que a proposta não for aceita, antes de ocorrer a convocação da Licitante subsequente, haverá nova verificação da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos subitens 11.7.1 a 11.7.4, visto o disposto na Lei Distrital nº 4.611/2011 e no Decreto
Distrital nº 35.592/2014.

Em caráter de diligência, os documentos reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia auten�cada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações da Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de Estado de  Educação
do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em
Brasília/DF.

 

14 - DA HABILITAÇÃO                                                                                                      

Encerrada a fase de propostas, o Pregoeiro promoverá a análise dos documentos de habilitação enviados pelo Licitante,
conforme regulado neste Edital.

Em caráter de diligência, os documentos de habilitação reme�dos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia auten�cada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverão ser
encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações da Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria
de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edi�cio Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP
70.040-020 - DF, em Brasília/DF.

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS do Portal Transparência
(www.portaldatransparencia.gov.br/);

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional  de
Jus�ça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Lista de Licitantes Declaradas Inidôneas para par�cipar de licitações, man�da pelo Tribunal de Contas da  União  –  TCU
(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o Licitante, por falta de condição de par�cipação.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos ,no que tange à
habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas
estaduais, distritais e municipais;

Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou nos sí�os eletrônicos oficiais de
órgãos e entes emissores de cer�dões (§3º, art. 43, do Decreto Federal nº 10.024/2019) deverão ser enviados nos termos do disposto no
art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.

Realizadas as diligências, o Pregoeiro fará a análise dos documentos de habilitação.

 

14.1 - DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

Documentação rela�va à habilitação técnica elencada no  subitem 14.9.5 deste Edital. Caso o SICAF apresente parte dos
documentos de  qualificação   técnica,  deverão ser apresentados os documentos faltantes; 

Cer�dão Nega�va de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo
distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria
Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um dos distribuidores;

As Licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos índices con�dos no cadastro do
SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para o(s) item(ns)
OU o(s)   grupo(s)  ou o(s)  item(ns)  e  grupo(s) que  pretenda concorrer;

 A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo registro comercial, ato
cons�tu�vo, estatuto ou Contrato social,  conforme regulado neste Edital;

Declarações prestadas diretamente no sistema, na forma do item 8.1.2 deste Edital;

Todas as declarações constantes do sistema Compras Governamentais serão consultadas e juntadas aos autos do processo.

Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da por meio do site
www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com sede ou domicílio fora do Distrito Federal).

A Licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstra�vo “Consulta Situação do Fornecedor”, algum documento
com validade vencida, deverá encaminhar o respec�vo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

 

14.2 - DAS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

As Licitantes que não es�verem cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

 

14.3 - COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Documento de iden�ficação contendo todos os dados dos responsáveis legais da proponente;

Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respec�va, no caso de empresa individual;

Ato cons�tu�vo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do ato cons�tu�vo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

Procuração por instrumento público, ou por instrumento par�cular com o devido reconhecimento de firma em cartório,
comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não
forem assinadas por diretor(es), com poderes estatutários para firmar compromisso.

 

14.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, rela�vo ao domicílio
ou sede do Licitante, per�nente ao ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da Licitante;

Prova de regularidade com a  Fazenda do Distrito Federal, independentemente da sede ou domicílio do Licitante, que
poderá ser ob�da por meio do site h�ps://www.economia.df.gov.br/;

Prova de  Regularidade  junto  à Fazenda  Nacional (Débitos  e  Tributos  Federais), à Dívida A�va da União e junto
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991 – contribuições previdenciárias e as de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos
Federais e à Dívida A�va da União;

Cer�ficado d e Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos
da Lei nº 8.036, de 11/05/1990;

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.fazenda.df.gov.br/


Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dão.

Para todas as cer�dões referentes à regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas cer�dões posi�vas com efeitos de
nega�va.

Caso o Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

 

14.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Cer�dão Nega�va de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 09/02/2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos úl�mos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade
expresso na própria Cer�dão. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as cer�dões de cada um
dos distribuidores;

Balanço Patrimonial e demonstrações do resultado do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei
devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços
provisórios.

As empresas cons�tuídas no ano em curso poderão subs�tuir o balanço anual por balanço de abertura, devidamente
auten�cado pela Junta Comercial;

A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência
Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

 

ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

ILG=           ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO   ≥ 1

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

ILC=           ATIVO CIRCULANTE     ≥ 1

    PASSIVO CIRCULANTE

 

SG: Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)

 

SG=                                       ATIVO TOTAL                                ≥ 1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira sa�sfatória as Licitantes que obedecerem
simultaneamente às condições do item b (i, ii e iii) acima, podendo ser supridas através do Balaço Patrimonial, Patrimônio Líquido ou
Capita Social, conforme estabelecido no subitem 14.9.4.3.

A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item b, assinado pelo seu representante legal e por um contador ou
apresentar Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento)  do valor total es�mado para a contratação do(s) item(ns)
OU do(s) grupo(s) OU do(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer.

 

As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos índices referidos no item b, ou
deixarem de apresentar os cálculos constantes da , quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, através do Balaço Patrimonial do exercício social já exigível e devidamente registrado na Junta Comercial, Patrimônio
Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total es�mado para a contratação do(s) item(ns) OU do(s) grupo(s) OU
do(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita rela�vamente à data da apresentação da proposta,
admi�da a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

14.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

As empresas interessadas deverão comprovar ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente compa�vel em
caracterís�cas com o objeto descrito no Termo de Referência - Anexo I, por meio da apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado de
ap�dão técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar

http://www.tst.jus.br/certidao


fornecendo material (is) per�nente(s) e compa�vel (eis) em caracterís�cas, quan�dades e prazos com objeto deste Termo de Referência,
de forma sa�sfatória.

Os par�cipantes de cada item do certame deverão apresentar:

Cer�ficado de Normas definidas pela ABNT, INMETRO, que es�verem sendo solicitadas em determinados itens do Anexo I:

O Cer�ficado é a garan�a que o produto está em conformidade com as normas e que foi avaliado, atendendo ao
regulamento técnico aplicável ao mesmo;

 O cer�ficado atesta que os testes e controles de qualidade foram realizados, e que o produto está de acordo com as
exigências ambientais e de segurança.

 Além disso, a cer�ficação serve como um mecanismo regulatório para os governos controlarem a circulação de produtos
que podem afetar a saúde e a segurança do consumidor e do meio ambiente.  

 

14.7 - DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs:

As empresas qualificadas como MEs / EPPs, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar todos os
documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.

A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a Licitante qualificada como
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
Edital.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando requerida pelo Licitante, mediante
apresentação de jus�fica�va.

A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultado aa Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, convocar os Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação para prosseguimento do certame, ou revogar a licitação.

O tratamento favorecido e diferenciado não poderá ser aplicado em favor de en�dade que, em decorrência do valor do(s)
item(ns) OU grupo(s) OU item(ns) e grupo(s) da licitação a que es�ver concorrendo, venha a auferir faturamento que acarrete o seu
desenquadramento da condição de microempresa, conforme dispõe o art. 24 da Lei distrital nº 4.611/2011 e art. 2º, § 2º, do Decreto
distrital nº 35.592/2014.

Será inabilitada a empresa que não es�ver na condição de en�dade preferencial, conforme § 1º do art. 25 da Lei distrital nº
4.611/2011. 

 

14.8 - OUTROS DOCUMENTOS

A empresa par�cipante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e no ato da assinatura do
Contrato, a Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019 constante no Anexo III do Edital (Portaria CGDF nº 356/2019).

 

14.9 - OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:

Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ
da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do
interessado.

As cer�dões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Órgão expedidor, deverão
estar datadas dos úl�mos 90 (noventa) dias, contados da data da sessão pública deste Pregão.

Será inabilitado o Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

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

No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos subitens 11.7.2 a
11.7.4, visto o disposto na Lei distrital nº 4.611/2011 e no Decreto distrital nº 35.592/2014.

Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

Havendo necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, estes deverão ser
apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas após sua convocação via chat pelo Pregoeiro.

O Pregoeiro diligenciará na internet para evitar inabilitações pela falta de apresentação de documentos de regularidade
fiscal, jurídica, econômico- financeira e técnica, visando a manutenção da proposta de melhor preço.

 

15 - DOS RECURSOS                                                                                                           

Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em
campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer.



A ausência de manifestação imediata e mo�vada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no
subitem 15.1 importará na decadência desse direito.

As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet.

As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições de admissibilidade do
recurso.

A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito, estando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor.

Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de
3(três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, in�madas para, querendo, apresentar contrarrazões.

O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento do
prazo recursal.

As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo próprio do sistema. Não
serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax,
correspondência, correio eletrônico, etc).

Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer à Secretaria de Estado de
 Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia, sala térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-
020 - DF, em Brasília/DF, de segunda à sexta das 08h00 às 12h00 e de 14h00 ás 18h00, ou requisitar a disponibilização de acesso externo
ao inteiro teor do processo eletrônico.

Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar suas
decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir
devidamente relatado ao Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação para a decisão final no prazo de 5
(cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do Decreto Federal nº 10.024/2019.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO                                                               

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente adjudicará o objeto e
homologará o procedimento licitatório.

Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à
autoridade superior, propondo sua homologação.

O objeto deste Pregão será adjudicado por  grupo e/ou por item, à licitante vencedora.

Constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

17 - DA FORMALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Da formalização

Após a adjudicação do objeto e a homologação da licitação, o(s) vencedor(es) serão convocados para, no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preços (ARP) visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que
integra o Anexo IV ao Edital.

O prazo para assinar a Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela(s) Licitante(s)
vencedora(s) durante o seu transcurso e desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito
Federal – SEE/DF.

Na assinatura da ARP será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser
man�das pelo Licitante durante a vigência da ata.

O(s) convocado(s) poderá(ão), a critério da Administração, assinar ARP diretamente no processo eletrônico (assinatura
eletrônica), cabendo à Administração, mediante prévio cadastro, a liberação para assinatura de usuário(s) externo(s) no SEI.

Se a(s) Licitante(s) vencedora(s) se recusar(em) a assinar a ARP ou não comprovar as condições de habilitação exigidas sem
jus�fica�va por escrito, devidamente fundamentada e aceita pelo Presidente da Comissão de Gerenciamento de Sistema de Registro de
Preços, da Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal:

Examinará, sem prejuízo da aplicação das sanções administra�vas previstas neste Edital e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
as ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

Definida a melhor proposta, após a negociação direta, declarará o Licitante vencedor para a posterior convocação para
assinar a ARP.

A convocação das Licitantes remanescentes, observará a margem de preferência para as en�dades preferenciais (micro e
pequenas empresas).

Do cadastro reserva

Com fulcro no art. 11 do Decreto distrital nº 39.103/2018, serão registrados na respec�va Ata os preços e quan�ta�vos dos
Licitantes que aceitarem cotar o(s) objeto(s) com preços iguais ao do Licitante vencedor, na sequência da classificação deste certame. O



registro tem por obje�vo a formação de cadastro de reserva, conforme preceitua o art. 11, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018.

A convocação para a manifestação para compor o cadastro reserva ocorrerá por meio do portal Compras Governamentais,
em momento anterior à homologação da licitação.

As empresas interessadas deverão se manifestar em campo próprio do sistema. A não manifestação no sistema, ou mesmo
manifestações fora  do  campo  próprio  do  portal Compras Governamentais, implicará na não par�cipação no cadastro reserva.

Confirmada a par�cipação no cadastro reserva, as cadastradas enviarão a proposta ajustada ao valor do vencedor e os
documentos de habilitação quando forem convocadas para fornecer o objeto registrado.

As Licitantes componentes do cadastro reserva que não honrarem o compromisso de fornecimento assumido sem
jus�fica�va ou com jus�fica�va recusada pela Administração, estarão sujeitas à sanções previstas no Item 24 deste termo.

Da revisão dos preços registrados

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou de
fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados os
termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará
ao(s)fornecedor(es),mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem
anterior.

Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata
convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a
SEE/DF poderá:

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Do cancelamento

O registro do fornecedor será cancelado quando:

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem jus�fica�va
aceitável;

Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal ou a 
Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF.

Da u�lização por órgãos ou entes não par�cipantes

 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada item
registrado em ata para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independentemente do número de órgãos não par�cipantes que
venham aderir, e as aquisições adicionais não excedam, por órgão, a 100% (cem por cento) dos quan�ta�vos registrados na ata e deverão
ser realizadas em conformidade com o do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

Permi�r-se-á adesão a ata de registro de preço para este objeto, por tratar-se  de item de uso comum de todas as
secretarias do Distrito Federal, de modo a proporcionar ganho de escala.

O órgão gerenciador da ata somente poderá autorizar a adesão depois que a en�dade interessada na adesão realize estudo
para demonstrar o “ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade" para a administração pública. A en�dade promotora da licitação
deve aprovar o estudo realizado pela en�dade interessada na adesão analisando as jus�fica�vas do pedido.

 

Dos acréscimos quan�ta�vos da ARP

É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

Do Contrato oriundo da ARP

Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro
de preços, conforme preceitua o art. 12, § 4º, Decreto distrital nº 39.103/2018.

Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei
nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

Da validade da ARP e do gerenciamento

A Ata de Registro de Preços terá a validade de  12 (doze) meses, improrrogáveis, a contar da data de sua publicação.



A Ata de Registro de Preços será gerenciada pelo Presidente da Comissão de Gerenciamento de Sistema de Registro de
Preços, da Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio da Subseção de
Registro de Preços, nos termos da Portaria nº 26, de 20 de abril de 2011.

Das condições gerais

A existência de preços registrados não obriga a Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF a firmar
aquisições e contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição ou contratação
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igual condição.

Deverão estar incluídas no preço registrado, todas as despesas necessárias à entregado objeto desta licitação.

 

18 - DO CONTRATO                                                                                                            

Será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e
responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de Referência.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a par�r de sua assinatura, a fim de garan�r instrumentos
administra�vos durante a execução contratual.

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela
licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra mo�vo jus�ficado e aceito pela SEE/DF, de acordo com o § 1º do art. 64 da
Lei nº 8.666/93.

A Contratada no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56, da Lei
Federal nº 8.666/1993.  

 

19 - DO REAJUSTE                                                                                                              

Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28
da Lei nº 9.069/1995.

 

20 - DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS                                                                   

As alterações das especificações dos Contratos oriundos da ARP, para melhor adequação técnica aos obje�vos da
contratação, a pedido da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, desde que não decorrentes de erros ou
omissões por parte da CONTRATADA, serão processados por meio de termo adi�vo, observados os limites previstos no item  deste Edital
(§ 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993).

As eventuais modificações de tratam o item 20.1, condicionam-se à elaboração de jus�fica�va prévia, devidamente aceita
pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF.

As alterações de valor contratual, decorrente do reajuste de preços, compensação ou penalização financeira prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do respec�vo valor contratado, dispensam a
celebração de aditamento, podendo ser processadas por meio de apos�la.

 

21 - DA FISCALIZAÇÃO                                                                                                     

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar em ato publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal - DODF; 02 (dois) executores para o Contrato, sendo um �tular e um suplente, que desempenharão as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

Os servidores de fiscalização do contrato indicado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em
conformidade com o Art. 70, da Lei  Federal nº 8.666/1993.

O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou pendências observadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

22 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

A CONTRATADA deverá entregar material em até 30 (trinta) dias ininterruptos, contados a par�r do recebimento da Nota de
Empenho.

Em caso de descumprimento destes prazos, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação das sanções previstas em lei.

O objeto deverá ser entregue acompanhado das respec�vas Notas Fiscais dentro dos padrões e caracterís�cas
estabelecidos no Contrato, se for o caso, ou na Nota de Empenho e em conformidade com a legislação vigente.

A montagem e instalação deverão ser realizadas, quando assim o material necessitar, no mesmo local, em dia e horário a
serem agendados previamente com a Gerência de Patrimônio e Serviços Gráficos - GPASG (telefones (61) 3901-6088 ou 3901-2518) e
deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do quan�ta�vo solicitado.



Os objetos deste Termo de Referência deverão ser entregues em conformidade com os ar�gos 73 a 76 da lei 8.666/93, e
alterações posteriores da seguinte forma:

Provisoriamente: pela Comissão de Recebimento de Material da SEEDF.

Este recebimento será feito mediante Termo de Recebimento Provisório, com vistas a se prover a guarda do objeto até a
posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas pelo órgão. Este recebimento poderá ser dispensado nas
situações previstas no Art. 74 da Lei 8666/1993;

Defini�vamente: mediante Termo de Recebimento formalizado Comissão de Recebimento de Material da SEEDF, após a
verificação da qualidade e quan�dade do objeto e sua consequente aceitação.

O objeto será recebido de acordo com as quan�dades, caracterís�cas, especificações e condições estabelecidas neste
Termo de Referência e seu anexo.

O recebimento consis�rá na comparação das caracterís�cas e especificações do objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o
constante na Nota de Empenho emi�da para a despesa.

A SEEDF rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quan�dades, caracterís�cas e especificações constantes no
instrumento, restando à contratada a obrigatoriedade da imediata reposição, sem ônus para a SEEDF e sem prejuízo das demais sanções
administra�vas aplicáveis ao caso. 

A  CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as especificações e
condições deste Termo de Referência, por meio de termo circunstanciado, no qual deverá constar o mo�vo da não aceitação do objeto
contratado.

A CONTRATADA ficará obrigada a subs�tuir o objeto recusado, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a par�r da
no�ficação expedida pela SEEDF, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei.

Considerar-se-á como data efe�va de entrega, aquela aposta no Termo emi�do pela Comissão de Recebimento de Material
da SEEDF, que será expedido no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a verificação de conformidade e aceitação do objeto.

No caso de constatação de não conformidade, a data efe�va da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s);

O recebimento do objeto, provisoriamente ou defini�vamente, não exclui a responsabilidade civil e nem é�co profissional
da CONTRATADA pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.

A empresa CONTRATADA dos produtos deverá garan�r que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma
ou recondicionamento) e não estão fora de linha de fabricação.

Os objetos deverão ser entregues em suas respec�vas embalagens originais de fabricação a fim de se evitar danos,
devidamente acompanhados de Manual do Usuário e Relação de Assistência Técnica no âmbito do Distrito Federal.

 

23 - DO PRAZO DE ENTREGA

A entrega dos objetos deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da Nota de
Empenho a empresa contratada. 

Com exceção dos mobiliários referentes aos itens  34,35,38,40,55,61,62,63,64,65,66,67,68 esses deverão ser com
entregas escalonadas, contados da data de assinatura do contrato, não ultrapassando 90 dias.

 

24 - LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA deverá fazer a entrega do objeto na Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, Gerência de Almoxarifado, situada no SIA SAP Lote E, CEP 71.215-000 – Brasília/DF, telefones (61) 3901-3097 e 3901-3538, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30.

 

25 - DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa CONTRATADA deverá fornecer prazos de garan�a mínima conforme es�pulado nas especificações do Anexo
II, contra defeitos de fabricação, contados a par�r da data da entrega defini�va.

O início do período de garan�a dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos, sendo que, os 60
(sessenta) dias iniciais do período de garan�a serão considerados como Período de Funcionamento Experimental. Durante esse período,
caso o equipamento apresente mais de 03 (três) falhas de funcionamento, de qualquer natureza, deverá ser subs�tuído por outro
completamente novo e com as mesmas caracterís�cas .

A CONTRATADA será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garan�a, e sem ônus para a
Contratante, a subs�tuição dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou
divergência em relação às especificações exigidas.

A garan�a será acionada caso se constate qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado
de produzir a u�lidade a que se des�na, devendo ser subs�tuído no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a par�r do contato feito pelo
executor do Contrato com a CONTRATADA.

Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito. 

 

26 - DO PAGAMENTO                                                                                                         

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:



Prova de  Regularidade  junto  à Fazenda  Nacional (Débitos  e  Tributos  Federais), à Dívida A�va da União e junto
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va de Débitos Rela�vos aos Tributos
Federais e à Dívida A�va da União;

Cer�ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, nos termos
da Lei nº 8.036, de11/05/1990;

 Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho (CNDT), mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no sitewww.tst.jus.br/cer�dao;

Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser ob�da por meio do site www.fazenda.df.gov.br.

Para as comprovações elencadas no item 23.1.1, serão aceitas cer�dões posi�vas com efeito de nega�va.

Os documentos elencados no item 23.1.1 poderão ser subs�tuídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, CNPJ:
00.394.676/0001-07.

As Notas Fiscais emi�das com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 23.4, não serão aceitas.

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a par�r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de preços, à
exceção de empresas  que  sejam  matriz  e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e filial, serão
devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

Os documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento deverão ser reapresentados num
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devidamente escoimados das causas que mo�varam a rejeição.

Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do
IPCA (art. 2º do Decreto distrital nº37.121/2016).

Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo�vada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento passará a ser contado
a par�r da data de sua reapresentação.

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer descumprimentos
contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária(quando foro caso).

Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de
Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de2011).

Excluem-se das disposições:

os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de legislação
própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e que
venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

 

27 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                      

O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital de Pregão Eletrônico, da Ata de Registro de
preços, e do Contrato dele decorrentes, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da
Lei nº 8.666/1993, ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e
alterações posteriores (Anexo VI ao Edital).

A aplicação de qualquer das penalidades previstas no Edital (Anexo VI) e no Contrato realizar-se-á em processo
administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Licitante/adjudicatário.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

28 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS      

  Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade em todas as empresas que celebrem
contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas as esferas
de Poder, cujos limites de valor sejam iguais ou superiores aos da licitação na modalidade tomada de preço, es�mados entre R$ 80.000,00
e R$ 650.000,00, ainda que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias, na forma da Lei distrital
nº 6.112/2018 (implementação do Programa de Integridade);

Relatório de Perfil (nos termos do Anexo I do Decreto  distrital  nº 40.388/2020) e do Relatório de Conformidade do
Programa (nos termos do Anexo II do Decreto distrital nº40.388/2020):

http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.fazenda.df.gov.br/


O descumprimento das exigências referentes à Lei nº 6.112/2018 acarretará na aplicação de multa diária no percentual de
0,08%, incidente sobre o valor atualizado no contrato.

O montante correspondente à soma dos valores básicos da multa é limitado a 10% do valor atualizado do contrato.

O cumprimento das exigências estabelecidas na Lei nº 6.112/2018 faz cessar a aplicação da multa.

O cumprimento extemporâneo da exigência da implantação não implica débito da multa aplicada.

A multa definida no item 25.1.1, não exclui a incidência e a exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais no âmbito
do Distrito Federal.

O não cumprimento da obrigação de pagamento da multa no prazo estabelecido implica:

Inscrição em dívida a�va, em nome da pessoa jurídica sancionada;

Sujeição a rescisão unilateral da relação contratual, a critério da Administração;

Impedimento de contratar com a administração pública do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efe�va
comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem prejuízo do pagamento da multa aplicada. 

os eventuais atrasos, decorrentes de eventos configurados de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei
civil.                                                                        

A Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF poderá, na hipótese de ocorrência de fatos
supervenientes à publicação do Edital que possam interferir no andamento do processo ou influir na formulação da proposta, adotar uma
das seguintes providências:

adiamento ou suspensão da licitação;

revogação ou anulação deste Edital, ou, ainda, sua modificação no todo ou em parte; ou

alteração das condições no processo licitatório, com a sua divulgação ou a republicação deste Edital, e, caso seja
necessário, o estabelecimento de nova data para a realização da licitação.

A anulação da licitação induz à do Contrato.

A anulação da licitação por mo�vo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência des�nada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação.

No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, observar-se-á o que se segue:

Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Secretaria de Estado de  Educação do Distrito
Federal – SEE/DF.

O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da Licitante e/ou desclassificação de
sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão
pública do Pregão

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

A critério do Pregoeiro ,o prazo de 2(duas) horas para o envio da proposta ajustada de preços e eventuais documentos
complementares de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário.

O Licitante é o responsável pela fidelidade e legi�midade das informações prestada se dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele con�das implicará a
imediata desclassificação do proponente que o �ver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.

A simples apresentação de documentação não envolve qualquer compromisso de contratação por parte da Administração,
importando, porém, para o Licitante a irrestrita e irretratável aceitação das condições de qualificação e dos termos deste Edital.

O      Edital      está      disponibilizado,      na      íntegra,      no       endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e também na página da  Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF
na página h�p://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/.

O inteiro teor do processo eletrônico está disponível para vista aos interessados por meio de disponibilização de acesso
externo no SEI (serviço eletrônico de informações).

O pedido de vista deverá ser protocolado diretamente na DILIC, no endereço eletrônico dilic.suag@se.df.gov.br.

Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Pregoeiro, no endereço eletrônico
dilic.suag@se.df.gov.br, através do fone (61) 3901-2319/98314-1538 ou diretamente na Diretoria de Deflagração das Licitações da
Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF.

O foro de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o designado para julgamento
de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do presente Edital.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cbm.df.gov.br/


As Licitantes deverão comprovar, caso cabível, o atendimento da Lei distrital nº 4.652/2011, que cria, no âmbito do DF, o
Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do Sistema Penitenciário.

 

29 - ANEXOS                                                                                                                         

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

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços e seu Anexo;

ANEXO III - Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019

ANEXO IV – Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo V  –  Minuta de Contrato

ANEXO VI – Decreto distrital nº 26.851/2006 – regulamento de penalidades do DF.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no telefone 0800-
6449060, nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012).

 

 

RENI FERNANDES

Pregoeiro

 

 

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

 

O TERMO DE REERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL) SE ENCONTRA ANEXADO NO FINAL DESTE DOCUMENTO

 

 

ANEXO II DO EDITAL

MODELO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO SUBITEM 7.3 DO EDITAL

(QUANDO NÃO HÁ VENCEDOR DA COTA RESERVADA)

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

 

À

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edi�cio Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF

 

Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico
n.º 6/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respec�vos Anexos.

Nossa cotação para entrega dos materiais são conforme abaixo:

 

ITEM QTDE QTDE
TOTAL UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA       E

MODELO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

 

Item da
Cota
Principal

 

 Quan�dade do
item da Cota
Principal: ___

Quan�dade
do Item da Cota
Reservada :____

(Somatório
da
Quan�dade
do Item
Principal +
Quan�dade
da Cota
Reservada) 

     

OBS: As especificações técnicas a serem registradas na proposta de preços devem seguir o anexo II do Termo de
Referência.



 

Declaramos que esta proposta tem validade de  XX(XX) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até (XX) dias úteis, contados a par�r da
re�rada/recebimento da respec�va Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.

Apresento garan�a conforme estabelecido no Termo de Referência - Anexo I do edital.

Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso, uma vez
que não será (ão) aceito (s) material (is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reu�lizado(s) ou reformado(s). (CONFORME O
CASO)

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.

Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do
Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

DECLARAMOS   AINDA   QUE,     ATENDEMOS    OS     CRITÉRIOS     DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  previstos no art. 7º
da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

cons�tuídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas –ABNT;

que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

que   não    contém   substâncias    perigosas    acima    dos   padrões tecnicamente recomendados por organismos
nacionais ou internacionais;

acondicionados em embalagem adequada, feita com a u�lização de material reciclável, com o menor volume
possível;

que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no
consumo de recursos naturais;

que possuam cer�ficado emi�do pelos órgãos ambientais;

que possuam cer�ficação de procedência de produtos.

 

Brasília,         de      de 2022.

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da Licitante

 

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860/2019

Pregão Eletrônico SRP nº 6/2022

PROCESSO Nº  00080-00159144/2021-16

 

 A pessoa Física ou jurídica (NOME, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL), por intermédio de seu representante legal,
declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º do Decreto 39.860/2019. Essa declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

 

Brasília,         de      de 2022.

   

___________________________

Assinatura e Iden�ficação do Representante legal da Licitante

CPF: 

 

ANEXO IV DO EDITAL

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal, doravante denominado (SEE-DF),
inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado neste ato representado pelo XX, portador do RG n.º XXXX e do CPF n.º XXXX,
(CARGO QUE OCUPA), nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto distrital nº 40.205/2019, do
Decreto distrital nº 39.103/2018, aplicando-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas modificações de
acordo com o Pregão Eletrônico nº XX/20XX, conforme consta no Processo SEI nº XXXX, RESOLVE  registrar  o(s)  preço(s) oferecido(s)
pela(s) empresa(s) , CNPJ nº XXXX, obje�vando a aquisição de produtos pela Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal,



conforme especificações técnicas, quan�dades es�madas e as condições de fornecimento constantes no Termo de Referência, atendidas
as cláusulas e condições abaixo:

 

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de XX, especificado(s) no(s)item(ns) XX
do  XX Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº XX/20XX (prot. XX), que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora (prot. XX), independentemente de transcrição.

1.2. A Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal não está obrigado a firmar contratações oriundas da presente
ARP, nem mesmo nas quan�dades indicadas no Item 2, podendo a Administração promover a aquisição em quan�dades de acordo com
suas necessidades.

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quan�dade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s)
proposta(s) são as que seguem:

 

PROCESSO Nº 00080-00181419/2018-01 PREGÃO ELETRÔNICO nº 6/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XX/20XX

EMPRESA: XX CNPJ: XX

INSCRIÇÃO:XX BANCO: XX AGÊNCIA: XX CONTA:XX

TELEFONE: XX ENDEREÇO: XX

PRESIDENTE:XX RG:XX CPF:XX

                  

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO MARCA        E
MODELO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

       

 

 

3. ÓRGÃO(S) / ENTE(S)PARTICIPANTE(S):

3.1. Não há órgãos par�cipantes 

 

4. VALIDADE DA ATA:

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a par�r da publicação em DODF, não podendo ser
prorrogada.

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO:

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pra�cados no mercado ou
de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), observados
os termos do Decreto do Distrito Federal nº 39.103/2018.

5.2. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de mercado, o gerenciador solicitará
ao(s) fornecedor(es), mediante comunicação formal, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem
anterior.

5.3. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido e o gerenciador da Ata
convocará os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.

5.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a
classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a SSREP/DICOA poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem
aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos mo�vos e comprovantes apresentados; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores do cadastro reserva, caso existam, visando igual oportunidade de negociação.



5.5. Não havendo êxito nas negociações a Administração deverá proceder à revogação da ata de registro de preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.6.2. Não re�rar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
jus�fica�va aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pra�cados no mercado; ou

5.6.4 Sofrer sanção administra�va cunho efeito torne-o proibido de celebrar Contrato administra�vo com o Distrito Federal
ou a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

 

6. DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS OU ENTES NÃO PARTICIPANTES:

6.1. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada item
registrado em ata para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes, independentemente do número de órgãos não par�cipantes que
venham aderir, e as aquisições adicionais não excedam, por órgão, a 100% (cem por cento) dos quan�ta�vos registrados na ata e deverão
ser realizadas em conformidade com o do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

6.2. Permi�r-se-á adesão a ata de registro de preço para este objeto, por tratar-se  de item de uso comum de todas as
secretarias do Distrito Federal, de modo a proporcionar ganho de escala.

6.3. O órgão gerenciador da ata somente poderá autorizar a adesão depois que a en�dade interessada na adesão realize
estudo para demonstrar o “ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade" para a administração pública. A en�dade promotora da
licitação deve aprovar o estudo realizado pela en�dade interessada na adesão analisando as jus�fica�vas do pedido.

 

7. DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS:

7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quan�ta�vos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, § 1º, do Decreto distrital nº 39.103/2018).

 

8. DO CONTRATO:

8.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços (ARP), a(s) empresa(s) beneficiária(s) poderá(ão) ser
convocada(s) para assinar o termo de Contrato, ou re�rar documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data do
recebimento do Termo de Convocação.

8.2. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, § 3º, do Decreto distrital nº39.103/2018).

8.3. Aplica-se aos Contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº
8.666/1993, com suas respec�vas alterações posteriores, no que couber.

 

9. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO:

9.1. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência (Anexo  I ao Edital)
no XXX -  (citar o local de entrega dos bens registrados, com o respec�vo endereço).

9.2. A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos horários
compreendidos entre (08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00).

9.3. O objeto requisitado deve ser entregue no prazo máximo de (XX), conforme previsto no Termo de Referência que segue
como Anexo I ao Edital de PE nº /20 (prot.).

9.4. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, na forma do art. 73 da Lei nº 8.666/1993.

 

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até XX(XX)dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato.

10.2. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de
Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011),exceto:

10.2.1 Os pagamentos à empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

10.2.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de
legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

10.2.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF
e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. [RETIRAR AS SUBCLAUSULAS 10.2 E 10.2.1 A 10.2.3 SE A RESERVA
ORÇAMENTÁRIA INDICAR RECURSOS FEDERAIS – FUNDO CONSTITUCIONAL (FCDF). ATENÇÃO: DEVE SER MANTIDA A REDAÇÃO SE O
ORÇAMENTO FOR DISTRITAL]



 

11. DAS PENALIDADES:

11.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Ata de Registro de Preços e do Contrato dela
decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993, ensejará a
aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores.

 

12. DAS REQUISIÇÕES:

12.1. As contratações do objeto da presente ARP serão solicitadas pelas diversas Unidades da Secretaria de Estado de
 Educação do Distrito Federal – SEE/DF e pelos órgãos/entes par�cipantes e autorizadas, caso a caso, pelo Presidente da Comissão de
Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços da SEEDF.

 

13. DAS ALTERAÇÕES NA ARP:

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo adi�vo à
presente Ata de Registro de Preços.

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos Licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais ao do Licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

 

Brasília – DF,XX de XX  de 2022.

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

[autoridade da SEE competente para assinar a Ata de Registro de Preço]

________________________________________________

[Razão social da empresa] 
Representante legal: [nome completo] 

CI: [número e órgão emissor] 
CPF: [número] 

Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social] 

 

 

ANEXO V DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

 

(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL)

 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à Corrupção, no telefone
0800-6449060

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº XX/XXXX -  SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
nos termos do Padrão nº 07/2002. Processo nº XXXX.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, doravante denominado
(SEE-FDF), inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado  neste instrumento pelo  XXX ,  portador  do  RG  n.º XXXX e do
CPF n.º XXXX, (CARGO QUE OCUPA), de acordo com  o  xxxxx      e    a    empresa XXXX, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no
CNPJ sob o nº XXXX, com    sede na XXXX  , CIDADE-UF, Tel.: (XX) XXXX e-mail: (XXXX), representado por XXXX, portador(a) do RG nº XXXX
SSP/XX e do CPF nº XXXX, na qualidade de XXXX.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de XXXX  nº  (LINK SEI),   da   Proposta   (LINK SEI), da XXXX e da Lei
n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie.

ATENÇÃO! VERIFICAR QUAIS AS LEIS/DECRETOS SÃO APLICÁVEIS E DEVEM CONSTAR NO CORPO DA CLÁUSULA SEGUNDA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1 O Contrato tem por objeto a aquisição de XXXX, consoante especifica o Edital de  nº XXXX (LINK SEI) e da Proposta (LINK
SEI), que passam a integrar o presente Termo.



ATENÇÃO: INDICAR CLARAMENTE O OBJETO, COM SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E A QUANTIDADE.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A   entrega   do   objeto   processar-se-á    de    forma  INTEGRAL  em  até  XX dias (ÚTEIS OU CORRIDOS), a contar da
assinatura do Contrato, conforme especificação con�da no Edital de XXXX nº XXXX(LINK SEI) e na Proposta (LINK SEI), facultada sua
prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, devidamente jus�ficada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o Contrato.

4.2. A entrega se dará no (INCLUR ENDEREÇO, TELEFONE E HORÁRIO).

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1. O valor total do Contrato é de R$  XXXX (XXXX), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária XXXX.

5.2. Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art.
28 da Lei nº 9.069/1995. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I – Unidade Orçamentária: XXXX.

II – Programa de Trabalho: XXXX.

III – Natureza da Despesa:  XXXX. 

IV – Fonte de Recursos:  XXXX.

6.2. O empenho inicial é de XXXX. (XXXX), conforme Nota de Empenho nº XX,  emi�da  em  XX/XX/XXXX,  sob  o evento
nº XXXX, na modalidade XXXX.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até (XX) dias de sua apresentação, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato.

7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emi�da pelo mesmo CNPJ constante na proposta de
preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);

7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas matriz e
filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

7.2. A Nota Fiscal deverá ser emi�da em nome da Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, CNPJ:
00.394.676/0001-07.

7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida A�va da União e junto
à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da Cer�dão Nega�va, ou Posi�va com Efeito de Nega�va, de
Débitos Rela�vos aos Tributos Federais e à Dívida A�va da União;

7.3.2. Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);

7.3.3. Cer�dão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

7.3.4. Cer�dão de regularidade rela�va a débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de
cer�dão nega�va, em plena validade, que poderá ser ob�da no site www.tst.jus.br/cer�dao.

7.4. Os pagamentos, pela  Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais ou superiores a
R$5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de
Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011), exceto:

7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos que, em virtude de
legislação própria, só possam ser movimentados em ins�tuições bancárias indicadas nos respec�vos documentos;

7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou representações no DF e
que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado. [RETIRAR AS SUBCLÁUSULAS 7.4 E 7.4.1 A 7.4.3 SE A RESERVA
ORÇAMENTÁRIA INDICAR RECURSOS FEDERAIS – FUNDO CONSTITUCIONAL (FCDF). ATENÇÃO: DEVE SER MANTIDA A REDAÇÃO SE O
ORÇAMENTO FOR DISTRITAL] RENUMERAR OS DEMAIS!

7.5. Passados (XX) dias sem o devido pagamento da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente,
desde o vencimento da obrigação até a data do efe�vo pagamento de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo -IPCA.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária (quando for o caso).

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

http://www.tst.jus.br/certidao


8.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a par�r de sua assinatura, a fim de garan�r instrumentos
administra�vos durante a execução contratual.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor
correspondente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no Art. 56, da Lei
Federal n° 8.666/1993.  

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

10.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer prazos de garan�a mínima conforme es�pulado nas especificações do
Anexo II, contra defeitos de fabricação, contados a par�r da data da entrega defini�va.

10.2. O início do período de garan�a dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos, sendo que,
os 60 (sessenta) dias iniciais do período de garan�a serão considerados como Período de Funcionamento Experimental. Durante esse
período, caso o equipamento apresente mais de 03 (três) falhas de funcionamento, de qualquer natureza, deverá ser subs�tuído por
outro completamente novo e com as mesmas caracterís�cas .

10.3. A CONTRATADA será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garan�a, e sem ônus para a
Contratante, a subs�tuição dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou
divergência em relação às especificações exigidas.

10.4. A garan�a será acionada caso se constate qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto
contratado de produzir a u�lidade a que se des�na, devendo ser subs�tuído no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a par�r do contato
feito pelo executor do Contrato com a CONTRATADA.

10.5. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

11.1. Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de fornecimento, dentro das normas contratuais;

11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pelos empregadores da
empresa CONTRATADA ou por seus prepostos;

11.3. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento e a prestação
dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;

11.4. Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar qualquer
produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

11.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

11.6. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à
CONTRATADA as subs�tuições que se verificarem necessárias.

11.7. Receber os equipamentos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este Termo de
Referência.

11.8. Recusar com a devida jus�fica�va, qualquer equipamento entregue fora das especificações constantes na proposta da
CONTRATADA.

11.9. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va entrega do(s) equipamento(s) objeto deste Termo de Referência, se
constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

11.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos
em Contrato.

11.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

11.12. Informar à CONTRATADA, dentro do período de garan�a, os novos locais para prestação da assistência técnica, caso
ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da CONTRATANTE.

11.13. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos equipamentos
objeto deste Termo de Referência.

11.14. No�ficar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

11.15. Acompanhar a des�nação dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, bem como da incorporação dos
bens móveis permanentes ao inventário da SEEDF. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

12.1. Não fazer uso de mão de obra infan�l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e a
aplicação de multa.

12.2. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respec�va nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o
preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de garan�a;

12.3. Os bens devem estar acompanhados do manual do usuário, em português, e da relação da rede de assistência técnica
autorizada;

12.4. Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às normas técnicas, resoluções,
regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais disposi�vos legais vigentes, expedidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, dentre outras, sob pena de não conformidade;



12.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

12.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, subs�tuir, reparar, corrigir, remover,
ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos;

12.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

12.8. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando- se a mais ampla e irrestrita
fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

12.9. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os mo�vos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que
deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a
aprovação ou não.

12.10. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.11. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou contrato;

12.12. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato;

12.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, respondendo civil e criminalmente por todos os danos,
perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas a�vidades, vier, direta ou
indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 

12.14. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo
discriminatório contra a mulher.

12.15. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

12.15.1. Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade em todas as empresas que
celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a Administração Pública do Distrito Federal, em todas
as esferas de Poder, cujos limites de valor sejam iguais ou superiores aos da licitação na modalidade tomada de preço, es�mados entre R$
80.000,00 e R$ 650.000,00, ainda que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias, na forma da
Lei distrital nº 6.112/2018 (implementação do Programa de Integridade);

12.15.2. Relatório de Perfil (nos termos do Anexo I do Decreto  distrital  nº 40.388/2020) e do Relatório de Conformidade
do Programa (nos termos do Anexo II do Decreto distrital nº40.388/2020):

12.15.3. O descumprimento das exigências referentes à Lei nº 6.112/2018 acarretará na aplicação de multa diária no
percentual de 0,08%, incidente sobre o valor atualizado no contrato.

12.15.4. O montante correspondente à soma dos valores básicos da multa é limitado a 10% do valor atualizado do contrato.

12.15.5. O cumprimento das exigências estabelecidas na Lei nº 6.112/2018 faz cessar a aplicação da multa.

12.15.6. O cumprimento extemporâneo da exigência da implantação não implica débito da multa aplicada.

12.15.7. A multa definida no item 12.15.3, não exclui a incidência e a exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais
no âmbito do Distrito Federal.

12.15.8. O não cumprimento da obrigação de pagamento da multa no prazo estabelecido implica:

12.15.9. Inscrição em dívida a�va, em nome da pessoa jurídica sancionada;

12.15.10. Sujeição a rescisão unilateral da relação contratual, a critério da Administração;

12.15.11. Impedimento de contratar com a administração pública do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a
efe�va comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem prejuízo do pagamento da multa aplicada. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Adi�vo, com amparo no art.65 da
Lei nº 8.666/1993, vedada a modificação do objeto.

13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no
Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respec�vo valor, dispensa a celebração de
aditamento.

14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES

14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão aplicadas as penalidades
estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL

15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde
que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO



16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respec�vo processo, na
forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-se a Contratada às consequências
determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida A�va e
cobrados mediante execução na forma da legislação per�nente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR

18.1. A Secretaria de Estado de  Educação do Distrito Federal – SEE/DF, designará um Executor para o Contrato, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. Os Contratos e seus
aditamentos serão lavrados na Gerência de Contratos, Convênios e Termos - GCONT/DICOT/SUAG/SEE-DF, a qual manterá arquivo
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemá�co do seu extrato, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas,
de tudo juntando-se cópia ao processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente
Contrato.

 

 

Pelo Distrito Federal:                                                     Pela Contratada:

     _______________________                                 __________________________

Autoridade competente                                                  Representante legal

 

 

ANEXO VI DO EDITAL

REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL

 

DECRETO DO DF Nº 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006

 

Regula
a aplicação de
sanções
administra�vas
previstas nas Leis
Federais nos 8.666, de
21 de junho de 1993
(Lei de Licitações e
Contratos
Administra�vos), e
10.520, de 17 de julho
de 2002 (Lei do
Pregão), e dá outras
providências.

 

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art.100 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos arts.81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da Lei
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei Federal no  9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a
centralização de compras ins�tuída nos termos da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências  ins�tuídas  pela  Lei 
Distrital  no 3.167,   de   11   de   julho   de   2003, DECRETA:

 

CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

SEÇÃO I

Disposições Preliminares



Art. 1o A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restri�va de direitos pelo não cumprimento das normas de
licitação e/ou de Contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7o da
Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas
Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de
licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas Administrações Regionais, até o limite
máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no §
1o do art. 2o da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999.

 

SEÇÃO II

Das Espécies de Sanções Administra�vas

Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garan�da a prévia
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

advertência;

multa; e

suspensão temporária de par�cipação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal:

para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta,  não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por
prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no Contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta come�da;

para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta come�da.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste ar�go poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia a interessada, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBSEÇÃO I

Da Advertência

 

Art. 3o A advertência é o aviso por escrito, emi�do quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e
será expedido:

I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão
par�cipante do Sistema de Registro de Preços; e

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o Contrato.

SUBSEÇÃO II

Da Multa

Art. 4o A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante,
por atraso injus�ficado na entrega ou execução do Contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplida sem atraso, em caráter excepcional, e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem
prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste ar�go;

IV -15% (quinze por cento) em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o Contrato ou re�rar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do
serviço, ou rescisão do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do
Contrato, exceto prazo de entrega.



§ 1º A multa será formalizada por simples apos�lamento contratual, na forma do art. 65,§8º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e será executada a pós regular processo administra�vo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da no�ficação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garan�a depositada do respec�vo Contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administra�vo ou judicial de execução.

§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garan�a prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua
diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou cobrados Judicialmente.

§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a par�r do dia seguinte ao do vencimento do
prazo de entrega ou execução do Contrato, sedia de expediente normal na repar�ção interessada, ou no primeiro dia ú�l seguinte.

§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respec�vos custos de cobrança.

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumula�vamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
come�da, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.

§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou Contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos,
exceto se houver jus�ficado interesse da unidade contratante em admi�r atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma
do inciso II do caput deste ar�go.

§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste ar�go não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que
não ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº 12.232, de
29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,em caráter excepcional,e a
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o
inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 1% (um por cento) do valor do Contrato em caso de recusa injus�ficada do adjudicatário em assinar o termo contratual
dentro do prazo estabelecido pela Administração;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que reste
executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, respeitado o disposto nos incisos I e II.

SUBSEÇÃO III

Da Suspensão

 

Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de par�cipar de licitações e de contratar com a
Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou
contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins�tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi�da pela Subsecretaria de Compras e Licitações -
SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante
deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória,
ou, em original ou cópia auten�cada, de forma defini�va;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do Contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, obje�vando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; e

c) receber qualquer das multas previstas no ar�go anterior e não efetuar o pagamento.

§ 1o São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:



I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório,e,em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão
par�cipante do Sistema de Registro de Preços; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em re�rar a nota de empenho ou assinar o Contrato.

§ 2o A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

§ 3o O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem
pra�cadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

 

SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade

Art. 6o A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de
origem, à vista dos mo�vos informados na instrução processual.

§ 1o A declaração de inidoneidade prevista neste ar�go permanecerá em vigor enquanto perdurarem os mo�vos que
determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

 § 2o A declaração de inidoneidade e/ou sua ex�nção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos
serão extensivos a todos os órgãos/en�dades subordinadas ou vinculadas ao Poder Execu�vo do Distrito Federal, e à Administração
Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

CAPÍTULO II

DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7o As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros
meios pra�carem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal,
administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do cer�ficado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses,
dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II- declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.

Parágrafo único. Aplicam-se a este ar�go as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.

Art. 8o As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos
Contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

I - tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quais quer
tributos;

II - tenham pra�cado atos ilícitos, visando frustrar os obje�vos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos pra�cados.

 

CAPÍTULO III

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9 o É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou
de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respec�va no�ficação.

§1o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra�cou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e
considerar-se-ão os dias consecu�vos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

§ 3ºOs prazos referidos neste ar�go só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.REVOGADO

§ 4º Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção
será formalizada por despacho mo�vado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

§ 5º Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para
aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sí�o www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso

http://www.fazenda.df.gov.br/


ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais
sistemas eletrônicos de contratação man�dos por órgãos ou en�dades da Administração Pública do Distrito Federal.

§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento
nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apos�lamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.

 

CAPÍTULO IV

DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS

Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

 

CAPÍTULO V

DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada
ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou
contratuais.

 

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os Contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em que o
objeto exija penalidade específica.

Art. 13. As sanções previstas nos ar�gos 3º, 4º e 5º do presente Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas do
órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o Contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na en�dade.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

 

Brasília, 30 de maio de 2006.

118º da República e 47º de Brasília

 

PUBLICADO NO DODF Nº 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 – P. 5, 6, 7. ALTERADO PELOS DECRETOS NºS:

- 26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF DE 13 DE JULHO DE 2006, P.2.

- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF DE 15 DE AGOSTO DE 2006, P. 1,2.

- 35.831, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, PUBLICADO NO DODF DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, P.6.

- 36.974, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PUBLICADO NO DODF DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015, P.7.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral 
Unidade de Gestão e Acompanhamento das Licitações e Ajustes

 

Termo de Referência - SEE/SUAG/ULIC  

 

ANEXO I - DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL – SEEDF, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. Cons�tui objeto deste Termo de Referência compor Edital de Pregão Eletrônico de Registro de Preços visando pretensa aquisição de mobiliários/equipamentos escolares e equipamentos eletrônicos
e outros para atender as necessidades das Unidades Escolares, bem como das Unidades Administra�vas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, por meio do sistema de registro de preços. 

 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1. As especificações detalhadas dos itens a serem adquiridos estão con�das no Anexo II.

2.2. A Planilha de Custos está inserida no Anexo I deste Termo de Referência.

 

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Trata-se da urgente necessidade de aquisição de mobiliário para suprir as demandas das escolas públicas do Distrito Federal, com exceção de cadeiras universitárias adquiridas em 2020 (já
distribuídas e ainda demandadas pelas escolas), não há registros recentes de aquisição de mobiliários escolares diversos por parte da SEEDF.

3.2. Esta SEEDF tem adquirido, ao longo dos anos, somente mobiliários compostos por conjuntos escolares de sala de aula. Isto porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE tem
des�nado verbas específicas para aquisição deste �po de mobiliário. Porém, é de conhecimento geral que as verbas oriundas de recursos descentralizados são insuficientes para atender toda a demanda de
mobiliário, situação está que perdurou ao longo dos úl�mos anos e que gerou uma grande carência dos mais diversos bens nas unidades de ensino.

3.3. Para melhor ilustrar tal situação, foi verificado, após pesquisa realizada no Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat, que o Centro de Ensino Fundamental Cerâmicas Reunidas Dom Bosco, a �tulo de
exemplificação, ainda u�liza um armário de aço com duas portas adquirido em 1999 (tombamento nº 00000.278.473).

3.4. Em pesquisa mais ampla realizada com o item armário de aço, iden�ficamos 7.495 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco) em uso. Destes, 333 (trezentos e trinta e três) unidades foram adquiridas
por meio do Processo nº 0080-013460/2004-00, incorporados e entregues entre 2004 e 2005. Foram adquiridas, ainda, 900 (novecentas) unidades de armário de aço por meio do Processo nº 0080-003859/2005-
00, que foram incorporados e distribuídos em 2006.

3.5. Em nova pesquisa realizada neste mesmo SisGepat, iden�ficamos 3.035 (três mil e trinta e cinco) arquivos de aço u�lizados pelas unidades administra�vas e de ensino da SEEDF. Dentre o referido
quan�ta�vo pesquisado, 312 (trezentos e doze) foram adquiridos por meio do Processo nº 0080-003020/2000, incorporados e distribuídos em 2001. Ainda, 94 (noventa e quatro) foram adquiridos por meio do
Processo nº 0080-016463/2001, incorporados e distribuídos em 2002.

3.6. Foram também adicionadas demandas dos processos 00080- 00116974/2020- 78 e 00080-00245513/2021-92, os quais restaram deserto ou fracassados, além de incorporar produtos direcionados a
atender o projeto cozinha escola.

3.7. Os exemplos acima pesquisados refletem a urgente necessidade de aquisição e subs�tuição dos mobiliários e equipamentos escolares e administra�vos, que se encontram em estado precário, nas
mais diversas unidades da Rede Pública de Ensino.

3.8. O Distrito Federal possui 683 escolas públicas, segundo o Censo Escolar 2019 – Cadastro das Unidades Escolares do Distrito Federal e 112 escolas da Rede Par�cular conveniada à SEEDF
(h�p://www.se.df.gov.br/censo-escolar-2019/). São 17.744 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro) turmas, com 456.109 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e cento e nove) alunos somente na Rede



17/02/2022 10:32 SEI/GDF - 80307254 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91005448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035520&infra_hash=c1ba7… 2/98

Pública de Ensino.

3.9. Porém, desde 2013, as aquisições de mobiliários realizadas com recursos centralizados da SEEDF atenderam unicamente os Centros de Educação da Primeira Infância – CEPI´s, não contemplando as
demais unidades de ensino fundamental e médio. Ainda assim, o CEPI Azulão ainda não foi contemplado com todos os itens de mobiliário e equipamentos necessários, tendo sido inaugurado em 2019, carecendo
ainda de bens complementares. 

3.10. O úl�mo certame licitatório realizado pela SEEDF para aquisição ocorreu em 2015, por meio do Pregão Eletrônico nº 26/2015 (Processo 080.005749/2015). Das atas disponibilizadas à época, foram
adquiridos mobiliários e equipamentos para atender somente as demandas dos CEPI’s, que �nham recursos assegurados pela parceria realizada entre a SEEDF e o FNDE.

3.11. Destacamos ainda que existem diversas escolas a serem inauguradas nos anos de 2021 a 2023, como também ampliação de salas de aulas devido o aumento  da demanda de matrícula de novos
alunos.

3.12. Trata-se de situação bastante preocupante, considerando que, com exceção de cadeiras universitárias, não há mobiliários diversos em estoque, para atendimento das demandas dessas unidades de
ensino prestes a serem inauguradas.

3.13. Soma-se a tudo isto o elevado número de cadeiras e carteiras escolares que sofrem avarias durante o ano le�vo, o que tem acarretado a constante troca dos referidos mobiliários, imprescindíveis
para o bom funcionamento das a�vidades educacionais.

3.14. Além das urgentes demandas escolares de mobiliário, há de se ressaltar a carência deste �po de material também nos setores administra�vos das quatorze Coordenações Regionais de Ensino,
bem como das Sedes Administra�vas.

3.15. Havendo a urgente necessidade da aquisição em comento, a Subsecretária de Administração Geral –SUAG desta SEEDF, em conjunto com a Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e
Avaliação Educacional – SUPLAV encaminharam à todas as unidades educacionais da Rede Pública de Ensino a Circular SEI-GDF n.º 14/2019 - SEE/SUAG - constante do Processo nº 00080-00157334/2019-84,
Documento SEI nº 27105364, que tratava do levantamento de necessidades de mobiliários e equipamentos de uso comum a serem adquiridos ou que necessitem de subs�tuição no âmbito das unidades de ensino
da SEEDF.

3.16. Ressaltamos ainda, que a pretensa aquisição se faz necessária tendo em vista não haver mobiliários e equipamentos disponíveis nos depósitos da SEEDF para fornecimento aos Centros de Educação
da Primeira Infância – CEPI’s.

3.17. O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infan�l (Proinfância), ins�tuído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, é uma das
ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação, visando garan�r o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura �sica da Rede de Educação
Infan�l.

3.18. O programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE atua sobre dois eixos principais, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação:

3.18.1. Construção de creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do FNDE, com projetos padronizados que são fornecidos pelo FNDE ou projetos próprios elaborados pelos
proponentes;

3.18.2. Aquisição de mobiliário e equipamentos adequados ao funcionamento da estrutura �sica escolar da educação infan�l, tais como mesas, cadeiras, berços, geladeiras, fogões, bebedouros dentre
outros.

3.19. Para aquisição dos referidos mobiliários e equipamentos, a Secretaria de Educação firmou com o FNDE vários Termos de Compromisso. Por meio desses Compromissos firmados, o referido ente
federal transferiu (ou tem compromisso firmado para transferir) recursos financeiros para essa SEEDF, para aquisição de mobiliário e equipamentos, para fornecimento aos CEPI's e também ao Ensino
Fundamental e Médio desta Secretaria de Educação.

3.20. Visando a qualidade e excelência na aquisição, vislumbramos alguns aspectos técnicos essenciais para a busca de um objeto com melhor qualidade, durabilidade, rentabilidade, além de qualidade de
saúde dos usuários dos produtos (ergonomia). Essa exigência atende ao interesse público e não se mostra desmedida ou desarrazoada, pois incumbe à Administração es�pular os requisitos mínimos de qualidade e
desempenho do objeto. Assim, as exigências de normas técnicas preveem requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para o mobiliário a ser adquirido, possam contar com padrões mínimos de qualidade e
segurança.

3.21. A empresa deverá apresentar Catálogo, em língua portuguesa, demonstrando a devida adequação do que foi especificado no termo de referência, para o produto a ser ofertado pelo fabricante ou
revendedor, atendendo aos parâmetros mínimos exigidos, com códigos correspondentes aos modelos ofertados.

3.22. Apresentação de atestado ou declarações de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, cujo item citado neste atestado corresponda
tecnicamente de forma igual ou similar ao item pretendido pela licitante, na forma do ar�go 30, §4º, da Lei nº 8.666/93.

3.23. O Atestado deverá ser fornecido em papel �mbrado, devidamente assinado e data pelo representante da empresa/ins�tuição. O atestado deverá possuir informações suficientes para sua análise
junto à equipe técnica e de apoio do pregoeiro.

3.24. Na estruturação de ambientes de trabalho faz-se necessária a u�lização de mobiliário adequado, em bom estado, e, na medida do possível, de acordo com a mais avançado conjunto norma�vo de
regras técnicas da ABNT, engenharia de trabalho e ergonomia para o  desenvolvimento  das  a�vidades  desempenhadas  por  servidores,  bem  como  para  o  público  externo. Outrossim, é através do mobiliário
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em análise, tanto a respeito de mesas, armários e estantes, quanto cadeiras, poltronas e longarinas, que os operadores dos serviços públicos e do jurisdicionado estabelecem o contato presencial básico. Faz-se
necessário, portanto, o mínimo de conforto e ergonomia para que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada.

3.25. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é uma en�dade responsável pela elaboração de normas técnicas no país, a qual contribui para a implementação de polí�cas públicas, promove o
desenvolvimento de mercados, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Trata-se de uma en�dade privada e sem fins lucra�vos, reconhecida como único Foro Nacional de Normalização por
meio da Resolução n° 7 do CONMETRO, de 24/08/1992, e outros instrumentos norma�vos do governo federal. Trata-se de uma en�dade incumbida da elaboração de normas técnicas que orientam a execução de
produtos e serviços (NBR), visando à garan�a da qualidade e a segurança do consumidor. 

3.26. As norma�vas editadas pela ABNT são dotadas de validade e devem ter sua observância por par�culares que venham a produzir determinado objeto ou prestar determinado serviço, conforme
disposto no ar�go 39, inciso VIII, da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor. Esse disposi�vo legal auxilia na defesa do interesse público quando a Administração figura
como consumidora.

3.27. Dessa forma, sabe-se que determinados objetos são regulados por normas técnicas expedidas pela ABNT, que remete normas e regulamentos de mera orientação procedimental ou de cer�ficação. 

3.28. Já o Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Economia, que atua como Secretaria Execu�va do Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão norma�vo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

3.29. Obje�vando integrar uma estrutura sistêmica ar�culada, o Sinmetro, o Conmetro e o INMETRO foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este úl�mo ampliar
significa�vamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. No âmbito de sua ampla missão ins�tucional, o Inmetro obje�va fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produ�vidade por
meio da adoção de mecanismos des�nados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da
avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a compe��vidade do País.

3.30. Com a finalidade de atender ao interesse público, a Administração Pública deve atender ao princípio da padronização, que imponha compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garan�a oferecidas, conforme art. 15, da Lei 8.666/1993. Além disso, a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) traz previsão
sobre exigência de normas técnicas da ABNT (art. 42). O princípio da eficiência nas licitações está relacionado à aquisição de produtos com caracterís�cas técnicas que atendam de fato à demanda administra�va.

3.31. A exigência de cer�ficação técnica em en�dades como INMETRO e ABNT para os materiais em questão é requerida para garan�r a qualidade do produto a ser adquirido, atendendo, assim, ao
princípio da eficiência e, consequentemente, ao interesse público. Ademais, o fornecimento de certos bens encontra-se disciplinado em legislação específica, pois depende de cumprimento de regras técnicas.
Essas regras tanto podem constar de lei como estar explicitadas em regulamentos execu�vos. Quando o objeto do contrato envolver bens ou a�vidades disciplinadas por legislação específica, o instrumento
convocatório deverá reportar-se expressamente às regras correspondentes.

3.32. Neste sen�do, o Ins�tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, ente público legalmente incumbido da regulamentação para cer�ficação da qualidade de materiais
e produtos industriais, possui algumas Resoluções e Portarias nas quais adotam as normas da ABNT como de observância obrigatória, sendo que, nestes casos, deve a Administração exigir o atendimento a essas
normas de parametrização, visto tratarem- se de regras previstas em lei especial.

3.33. Diante disso, tendo a empresa a obrigatoriedade de, em decorrência de norma específica, atender a certas exigências rela�vas ao produto e ou para o desempenho de determinada a�vidade, pode e
deve a Administração requerer em edital a comprovação de tal requisito, como a cer�ficação compulsória do INMETRO.

3.34. As exigências rela�vas que os produtos atenda as normas da ABNT, se traduz em obter produtos de qualidade voltada para a durabilidade, qualidade, resistência atendendo o direito do consumidor,
fazendo com que administração pública tenha garan�a na qualidade dos produtos que estão sendo adquiridos evitando assim gastos anuais com mobiliários que se deterioram com maior facilidade. 

3.35. As especificações foram norteadas pelos elementos constru�vos e dimensionais prescritos nas normas supracitadas, favorecendo posturas ergonômicas, bem como incorporando os preceitos de
economicidade e sustentabilidade às aquisições públicas, elementos essenciais nas ações de governo da atualidade.

3.36. Para o levantamento dos quan�ta�vos de alguns itens foram considerados os levantamentos ob�dos através das planilhas 69325726 e 72235260 e as demandas registradas no processo nº 00080-
00090900/2021-85, ressaltamos que tal levantamento é meramente exemplifica�vo, cabendo a administração pública no momento da aquisição dos bens definir o quan�ta�vo real necessário, levando em
consideração a necessidade da pretensa aquisição, podendo inclusive o quan�ta�vo contratado ser menor do que o considerado nas planilhas, ademais por se tratar de processo de registro de preço, a
administração público não tem a obrigatoriedade de realizar a contratação total dos bens. O quan�ta�vo de itens de mobiliário relacionados no Anexo I deste Termo de Referência foi extraído da demanda
apresentada pelo referido levantamento.

3.37. Diante de todo o exposto e considerando a gravidade da situação, fica evidente a urgente necessidade de uma aquisição consistente e ampla dos mais diversos mobiliários e equipamentos, que
atendam as unidades administra�vas e de ensino de todas as Coordenações Regionais, como também aquelas previstas para inauguração.

3.38. Da divisão de grupos e itens:

3.38.1. Tendo em vista que os bens a serem adquiridos comporão ambientes específicos, faz-se necessário o agrupamento dos itens  1 ao 24 no grupo mobiliário área administra�va, dos itens 25 e 26 no
grupo sofás, dos itens 27 ao 33 no grupo cadeiras, dos item 34 e 35 grupo poltronas de auditório , dos itens 36 ao 41 grupo divisórias, dos itens 42 ao 47 grupo mobiliário escolar - armários, estantes e arquivos, dos
itens 48 ao 57 grupo mobiliário escolar - conjunto de cadeiras e mesas, dos itens 58 a 60  do grupo mobiliário escolar - quadros, de forma a obter o mesmo padrão de qualidade designer, cor e acabamento,
indispensáveis à harmonização do ambiente ao qual se des�na, estes serão subme�dos ao critério de julgamento de menor preço por item e por grupo.
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3.38.2. Considerando que os itens 61 ao 132 têm padronização individual, estes serão subme�dos ao critério de julgamento de menor preço por item.

3.38.3. O grupo foi definido de acordo com o �po de material e as possibilidades de vinculação entre eles, de maneira a preservar o interesse público e permi�r a par�cipação do maior número de
fornecedores, sem que haja prejuízo à configuração dos ambientes projetados e, tampouco, à livre concorrência, guardando perfeita consonância com o disposto no art. 3º, § 1º, inc. I e art. 15, inc. I e IV, da Lei nº
8.666/1993, e com a Súmula 247 do TCU, a seguir transcritos:

“Art. 3o A licitação des�na-se a garan�r a observância do princípio cons�tucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administra�va, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento obje�vo e dos que lhes são correlatos.
§ 1o É vedado aos agentes públicos: I - admi�r, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter compe��vo,
inclusive nos casos de sociedades coopera�vas, e estabeleçam preferências ou dis�nções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
imper�nente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste ar�go e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

(...)
“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: I - atender ao princípio da padronização, que imponha compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garan�a oferecidas;
(…)

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade; 
(…)
“Súmula 247/TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o obje�vo de propiciar a ampla par�cipação de licitantes que, embora não
dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequar-se a essa divisibilidade."

3.38.4. Assim, entende-se que a divisão em grupo e itens, na forma proposta é mais adequada e vantajosa para aquisição dos objetos do presente Termo de Referência

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto Federal nº
10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205 de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto Distrital nº 39.103, de 06 de junho de 2018, e Legislação correlata,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus
anexos.

4.2. A pretensa aquisição está fundamentada nos incisos I e II do art. 3º do Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, que regulamenta no âmbito do Distrito Federal o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993, (in verbis), considerando ainda as caracterís�cas e natureza do objeto a ser adquirido, a necessidade de contratações frequentes e a conveniência de entregas parceladas:

4.3. Assim, entende-se que o Sistema de Registro de Preços, ins�tuído pelo Decreto nº 39.103, de 06 de junho de 2018, jus�fica a pretendida aquisição, ipsis li�eris:

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas caracterís�cas do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

Os bens adquiridos são de uso diária das unidades, cabendo aquisição frequentes a medida que veja surgir aumento de pessoal lotado nas unidades escolares e do número de usuários das
unidades escolares que é rota�vo.

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;”. 

Sendo que as aquisições acontecerão de forma parcelada a medida das inaugurações das novas unidades escolares, e a medida que for conveniente para a administração.

“Art. 15º da Lei nº 8.666/93 dispõe que as compras, sempre que possível, deverão:
- atender ao princípio da padronização, que imponha compa�bilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garan�a oferecidas;
- ser processadas através de sistema de registro de preços;

- submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;
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- ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
- balizar-se pelos preços pra�cados no âmbito dos órgãos e en�dades da Administração Pública.

§ 1o O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.
§ 2o Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na imprensa oficial.
§ 3o O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições:

- seleção feita mediante concorrência;
- es�pulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados; III - validade do registro não superior a um ano.
§ 4o A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a u�lização de outros meios, respeitada a legislação
rela�va às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

§ 5o O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informa�zado.
§ 6o Qualquer cidadão é parte legí�ma para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompa�bilidade desse com o preço vigente no mercado.
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:

- a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca;
- a definição das unidades e das quan�dades a serem adquiridas em função do consumo e u�lização prováveis, cuja es�ma�va será ob�da, sempre que possível, mediante adequadas técnicas
quan�ta�vas de es�mação;
- as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. 

4.4. Entendemos, ainda, que a pretensa aquisição também está fundamentada no Art. 2º do Decreto nº 28.754/2008 onde determina que “A presente descentralização compreende, exclusivamente, a
contratação de serviços ou bens, cuja prestação não possam sofrer solução de con�nuidade para atendimento das necessidades essenciais das ins�tuições educacionais da rede pública de ensino do Distrito
Federal”. Excepcionalmente, o referido Decreto permite que a SEEDF seja excluída da observância do regime de centralização de licitações de compras, obras e serviços, desde que a aquisição dos mobiliários e
equipamentos não possam sofrer interrupções.

4.5. Desta forma, jus�ficamos a aplicação do Decreto nº 28.754/2008 considerando que:

4.6. Não há registros de pregões eletrônicos realizados pelo FNDE no sí�o eletrônico daquele ente federal, nem tampouco atas de registro de preços para adesão que permitam a aquisição dos bens
listados o Anexo II deste Termo de Referência;

4.7. O fornecimento de mobiliário e equipamentos não pode ser descon�nuado, considerando que tais bens são fundamentais para a formação da infraestrutura escolar e essenciais para a prestação dos
serviços pedagógicos no âmbito das unidades de ensino; 

4.8. O fornecimento de equipamentos de cozinha também não pode ser descon�nuado, tendo em vista tratar-se de bens fundamentais para o fornecimento da alimentação escolar.

Lei n° 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações; 
Lei n° 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações;
Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, Parecer Jurídico nº 235/2021 - PGCONS/PGDF,
Decreto n° 3.555, de 08/08/2000;
Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Distrital nº 39.103 de 06 de junho de 2018,
Decreto Distrital n.º 26.851/2006 alterado pelo Decreto Decreto nº 36.974/2015,
Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019,
Lei Distrital 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei nº 6.176/2018,
Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 e suas alterações;
Decreto nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018;
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
Decreto Distrital nº 40.205, de 30 de outubro de 2019;
Demais legislações pertinentes e disposições a serem estabelecidas no Edital de Licitação, seus Anexos e no Instrumento Contratual.  

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. A entrega dos objetos deverá ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da Nota de Empenho a empresa contratada. 
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6. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. A empresa CONTRATADA deverá fornecer prazos de garan�a mínima conforme es�pulado nas especificações do Anexo II, contra defeitos de fabricação, contados a par�r da data da entrega defini�va.

6.2. O início do período de garan�a dar-se-á na data de emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos, sendo que, os 60 (sessenta) dias iniciais do período de garan�a serão considerados como
Período de Funcionamento Experimental. Durante esse período, caso o equipamento apresente mais de 03 (três) falhas de funcionamento, de qualquer natureza, deverá ser subs�tuído por outro completamente
novo e com as mesmas caracterís�cas .

6.3. A CONTRATADA será responsável por efetuar a qualquer tempo, dentro do prazo de garan�a, e sem ônus para a Contratante, a subs�tuição dos equipamentos objeto deste Termo de Referência,
quando os mesmos apresentarem defeitos de fábrica ou divergência em relação às especificações exigidas.

6.4. A garan�a será acionada caso se constate qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto contratado de produzir a u�lidade a que se des�na, devendo ser subs�tuído no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis a par�r do contato feito pelo executor do Contrato com a CONTRATADA.

6.5. Incumbe a CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito. 

 

7. LOCAL DE ENTREGA

7.1. A CONTRATADA deverá fazer a entrega do objeto na Unidade III da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Gerência de Almoxarifado, situada no SIA SAP Lote E, CEP 71.215-000 –
Brasília/DF, telefones (61) 3901-3097 e 3901-3538, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30.

 

8. DO CLASSIFICAÇÃO DO BEM COMUM

8.1. Os bens objeto deste Termo de Referência se enquadram em padrões de desempenho e qualidade facilmente descritos e podem ser obje�vamente definidas pelo edital, pois estas especificações são
reconhecidas e usuais do mercado.

8.2. Destacamos o Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Federal nº 10.520/2002:

"Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste ar�go, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado."

 

9. DO QUANTITATIVO E METODOLOGIA

9.1. Para o levantamento dos quan�ta�vos de alguns itens foram considerados os levantamentos ob�dos através da planilha 69325726 e as demandas registradas no processo SEI 00080-00090900/2021-
85, ressaltamos que tal levantamento é meramente exemplifica�vo, cabendo a administração pública no momento da aquisição dos bens definir o quan�ta�vo real necessário, levando em consideração a
necessidade da pretensa aquisição, podendo inclusive o quan�ta�vo contratado ser menor do que o considerado nas planilhas, ademais por se tratar de processo de registro de preço, a administração público não
tem a obrigatoriedade de realizar a contratação total dos bens. O quan�ta�vo de itens de mobiliário relacionados no Anexo I deste Termo de Referência foi extraído da demanda apresentada pelo referido
levantamento, pensando também, nos quan�ta�vos de bens que serão des�nados aos CEPI´s por meio dos Termos de Compromissos firmados com o FNDE. 

9.2. A metodologia u�lizada para se chegar ao quan�ta�vo u�lizado na Planilha I deste Termo de Referência, foi a seguinte:

9.2.1. A soma das quan�dades estabelecidas por cada uma das 14 (quatorze) Regionais de Ensino x 20% (vinte por cento), perfazendo o total de cada item, demonstrado na Planilha I.

9.2.2. O percentual de 20% acrescido na soma final apresentada pelas Coordenações Regionais foi u�lizado para os CEPI´s, e também, será u�lizado como cota reserva para situações emergenciais. 

 

10. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

10.1. A CONTRATADA deverá entregar material em até 30 (trinta) dias ininterruptos, contados a par�r do recebimento da Nota de Empenho.

10.2. Em caso de descumprimento destes prazos, a CONTRATADA ficará sujeita a aplicação das sanções previstas em lei.

10.3. O objeto deverá ser entregue acompanhado das respec�vas Notas Fiscais dentro dos padrões e caracterís�cas estabelecidos no Contrato, se for o caso, ou na Nota de Empenho e em conformidade
com a legislação vigente.
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10.4. A montagem/instalação deverão ser realizadas, quando assim o material necessitar, no mesmo local, em dia e horário a serem agendados previamente com a Gerência de Patrimônio e Serviços
Gráficos - GPASG (telefones (61) 3901-6088 ou 3901-2518) e deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do quan�ta�vo solicitado.

10.5. Os itens que cabem montagem/instalação estão descritos conforme Anexo II do edital.

10.6. Os objetos deste Termo de Referência deverão ser entregues em conformidade com os ar�gos 73 a 76 da lei 8.666/93, e alterações posteriores da seguinte forma:

10.7. Provisoriamente: pela Comissão de Recebimento de Material da SEEDF.

10.8. Este recebimento será feito mediante Termo de Recebimento Provisório, com vistas a se prover a guarda do objeto até a posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas
pelo órgão. Este recebimento poderá ser dispensado nas situações previstas no Art. 74 da Lei 8666/1993;

10.9. Defini�vamente: mediante Termo de Recebimento formalizado Comissão de Recebimento de Material da SEEDF, após a verificação da qualidade e quan�dade do objeto e sua consequente aceitação.

10.10. O objeto será recebido de acordo com as quan�dades, caracterís�cas, especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo.

10.11. O recebimento consis�rá na comparação das caracterís�cas e especificações do objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante na Nota de Empenho emi�da para a despesa.

10.12. A SEEDF rejeitará o objeto entregue em desacordo com as quan�dades, caracterís�cas e especificações constantes no instrumento, restando à contratada a obrigatoriedade da imediata reposição,
sem ônus para a SEEDF e sem prejuízo das demais sanções administra�vas aplicáveis ao caso. 

10.13. A  CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, por meio de termo circunstanciado,
no qual deverá constar o mo�vo da não aceitação do objeto contratado.

10.14. A CONTRATADA ficará obrigada a subs�tuir o objeto recusado, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados a par�r da no�ficação expedida pela SEEDF, sob pena de aplicação das penalidades
previstas em lei.

10.15. Considerar-se-á como data efe�va de entrega, aquela aposta no Termo emi�do pela Comissão de Recebimento de Material da SEEDF, que será expedido no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a
verificação de conformidade e aceitação do objeto.

10.16. No caso de constatação de não conformidade, a data efe�va da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s);

10.17. O recebimento do objeto, provisoriamente ou defini�vamente, não exclui a responsabilidade civil e nem é�co profissional da CONTRATADA pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.

10.18. A empresa CONTRATADA dos produtos deverá garan�r que todos os componentes do produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e não estão fora de linha de fabricação.

10.19. Os objetos deverão ser entregues em suas respec�vas embalagens originais de fabricação a fim de se evitar danos, devidamente acompanhados de Manual do Usuário e Relação de Assistência
Técnica no âmbito do Distrito Federal.

 

11. DO CONTRATO 

11.1. Será formalizado um Contrato Administra�vo estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garan�as, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo de
Referência.

11.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a par�r de sua assinatura, a fim de garan�r instrumentos administra�vos durante a execução contratual.

11.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra mo�vo
jus�ficado e aceito pela SEE/DF, de acordo com o § 1º do art. 64 da Lei nº 8.666/93.

 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. A Contratada no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garan�a no valor correspondente a 2 % (dois por cento) do valor do Contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no Art. 56, da Lei Federal n° 8.666/1993.  

 

13. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. As empresas interessadas deverão comprovar ap�dão no desempenho de a�vidade per�nente compa�vel em caracterís�cas com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de,
no mínimo 01 (um) atestado de ap�dão técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material (is) per�nente(s) e compa�vel
(eis) em caracterís�cas, quan�dades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma sa�sfatória.
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13.2. Os par�cipantes de cada item do certame deverão apresentar:

Certificado de Normas definidas pela ABNT, INMETRO, que estiverem sendo solicitadas em determinados itens do Anexo II:
O Certificado é a garantia que o produto está em conformidade com as normas e que foi avaliado, atendendo ao regulamento técnico aplicável ao mesmo;
 O certificado atesta que os testes e controles de qualidade foram realizados, e que o produto está de acordo com as exigências ambientais e de segurança.
 Além disso, a certificação serve como um mecanismo regulatório para os governos controlarem a circulação de produtos que podem afetar a saúde e a segurança do consumidor e do meio ambiente.  

 

14. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

14.1. O valor total es�mado médio da contratação é de R$ 97.229.433,67 (noventa e sete milhões, duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), conforme
valores detalhados no anexo I deste Termo de Referência.   

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

15.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a par�r da assinatura da respec�va Ata de Registro de Preços.

15.2. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quan�ta�vo de cada item registrado em ata para o órgão gerenciador e órgãos par�cipantes,
independentemente do número de órgãos não par�cipantes que venham aderir, e as aquisições adicionais não excedam, por órgão, a 100% (cem por cento) dos quan�ta�vos registrados na ata e deverão ser
realizadas em conformidade com o do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

15.3. Permi�r-se-á adesão a ata de registro de preço para este objeto, por tratar-se  de item de uso comum de todas as secretarias do Distrito Federal, de modo a proporcionar ganho de escala.

15.4. O órgão gerenciador da ata somente poderá autorizar a adesão depois que a en�dade interessada na adesão realize estudo para demonstrar o “ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade"
para a administração pública. A en�dade promotora da licitação deve aprovar o estudo realizado pela en�dade interessada na adesão analisando as jus�fica�vas do pedido.

15.5. Não será aberta a possibilidade de par�cipação de outros órgãos na futura ata de registro de preços, na condição de par�cipante (Intenção de Registro de Preços), devido a urgência de se adquirir
os itens e pela ausência de tempo para os demais procedimentos licitatórios, além da previsão de abertura de novas unidades escolares que demanda aquisição imediata e de ações dessa secretaria os quais estão
para ser executadas no início do período escolar e dependem urgentemente dos bens aqui listados para suas a�vidades.

 

16. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

16.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item e por grupo (sendo que em todos os grupos os itens deverão estar abaixo do valor es�mado), em atenção ao Art. 7º, caput, do
Decreto Federal nº 10.024/2019. 

16.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências con�das neste Termo de Referência e/ou Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto no Art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993.

 

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

17.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar em ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF; 02 (dois) executores para o
Contrato, sendo um �tular e um suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.

17.2. Os servidores de fiscalização do contrato indicado pela Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o
Art. 70, da Lei  Federal nº 8.666/1993.

17.4. O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou pendências observadas, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

 

18. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO
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18.1. A par�cipação de consórcios não será admi�da, uma vez que o objeto a ser contratado é amplamente comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à
administração por frustrar o próprio caráter compe��vo da disputa pelo menor preço.

18.2. Pelo mesmo fato não há mo�vos para se admi�r a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é
vedada a subcontratação do objeto.

 

19. DO REAJUSTE

19.1. Os preços rela�vos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995.

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA obrigar-se-á:

20.2. Não fazer uso de mão de obra infan�l, nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa.

20.3. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respec�va nota
fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, �po, procedência e prazo de garan�a;

20.4. Os bens devem estar acompanhados do manual do usuário, em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

20.5. Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às normas técnicas, resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos e demais disposi�vos legais vigentes,
expedidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, dentre outras, sob pena de não conformidade;

20.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os ar�gos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);

20.7. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, subs�tuir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto
com avarias ou defeitos;

20.8. Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;

20.9. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu subs�tuto legal, sujeitando- se a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas.

20.10. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os mo�vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação,
podendo solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar jus�fica�va circunstanciada com a nova data para a entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.

20.11. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

20.12. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência, Edital ou contrato;

20.13. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garan�a e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

20.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou
terceiros no exercício de suas a�vidades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros. 

20.15. A contratada fica obrigada a respeitar os termos es�pulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de
12 de janeiro de 2015, que proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE

21.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á:

21.2. Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de fornecimento, dentro das normas contratuais;

21.3. Prestar as informações e os esclarecimentos per�nentes que venham a ser solicitados pelos empregadores da empresa CONTRATADA ou por seus prepostos;

21.4. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento e a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
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21.5. Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;

21.6. Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

21.7. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à CONTRATADA as subs�tuições que se verificarem necessárias.

21.8. Receber os equipamentos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este Termo de Referência.

21.9. Recusar com a devida jus�fica�va, qualquer equipamento entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA.

21.10. Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efe�va entrega do(s) equipamento(s) objeto deste Termo de Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

21.11. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.

21.12. Aplicar à CONTRATADA as sanções administra�vas regulamentares e contratuais cabíveis.

21.13. Informar à CONTRATADA, dentro do período de garan�a, os novos locais para prestação da assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da CONTRATANTE.

21.14. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos equipamentos objeto deste Termo de Referência.

21.15. No�ficar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

21.16. Acompanhar a des�nação dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, bem como da incorporação dos bens móveis permanentes ao inventário da SEEDF. 

 

22. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

22.1. A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012,
que regulamenta o Art. 3º da Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, prá�cas e ações de logís�ca sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica,
fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

23. DA COTA RESERVADA

23.1. São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e suas atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor es�mado, para par�cipação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
na forma do art. 2º, inciso III do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e dos ar�gos da Lei nº 4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme especificado neste Termo de Referência.

23.2. Reservar-se-á par�cipação exclusiva as contratações cujo objeto tenha valor es�mado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atentando-se para no momento do instrumento convocatório,
desabilitar empresas que não es�verem na condição de en�dade preferencial, conforme disposto no art. 25, parágrafos 1º e 2º da Lei 4.611 de 9 de agosto de 2011.

23.3. Quanto à previsão do bene�cio da Cota Reservada prevista na Lei Distrital nº 4.611/2011, que regulamenta no Distrito Federal o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, esclarecemos que tal proveito não se aplica ao Grupo 1, 2, 3, 4 ,5 ,6,7 e 8 tendo em vista forma a obter o mesmo padrão de
qualidade, designe, cor e acabamento, indispensáveis à harmonização do ambiente ao qual se des�na, como também a natureza indivisível dos materiais.

23.4. Sendo somente aplicada cota reservada para os itens : aparelho de ar condicionado 12.000 btus, aparelho de ar condicionado 18.000 btus , aparelho de ar condicionado 30.000 btus, batedeira
planetária semi industrial 5 litros,  bebedouro industrial 4 torneiras, fogão industrial 6 bocas, forno microondas 30 litros , geladeira domés�ca 300 litros, geladeira domés�ca 410 litros, liquidificador industrial 8
litros, purificador de água, ven�lador de coluna, ven�lador de parede, armário de parede para medicamentos e primeiros socorros, balança eletrônica digital 150 kg plataforma, balança eletrônica digital 15 kg,
balança eletrônica digital 30 kg, batedeira planetária industrial 18 a  20 litros, cadeira plás�ca empilhável refeitório, centrífuga de frutas 800w,  liquidificador industrial 2 litros, freezer ver�cal 565 litros, balanço - 4
lugares, escorregador, gira-gira (carrossel) , gangorra 2 lugares, secadora de roupas 10 kg , berço com colchão - bç1 proinfância , contêiner em polie�leno com dreno, freezer horizontal com capacidade mínima de
532 litros, casa da árvore em plás�co, fogão 4 bocas, no percentual de 20 %.

23.5. As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.

 

24. RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

24.1. Fica estabelecida a obrigatoriedade de implementação do Programa de Integridade em todas as empresas que celebrem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-privada com a
Administração Pública do Distrito Federal, em todas as esferas de Poder, cujos limites de valor sejam iguais ou superiores aos da licitação na modalidade tomada de preço, es�mados entre R$ 80.000,00 e R$
650.000,00, ainda que na forma de pregão eletrônico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 180 dias, na forma da Lei distrital nº 6.112/2018 (implementação do Programa de Integridade);

24.2. Relatório de Perfil (nos termos do Anexo I do Decreto  distrital  nº 40.388/2020) e do Relatório de Conformidade do Programa (nos termos do Anexo II do Decreto distrital nº40.388/2020):



17/02/2022 10:32 SEI/GDF - 80307254 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91005448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035520&infra_hash=c1ba7… 11/98

24.3. O descumprimento das exigências referentes à Lei nº 6.112/2018 acarretará na aplicação de multa diária no percentual de 0,08%, incidente sobre o valor atualizado no contrato.

24.4. O montante correspondente à soma dos valores básicos da multa é limitado a 10% do valor atualizado do contrato.

24.5. O cumprimento das exigências estabelecidas na Lei nº 6.112/2018 faz cessar a aplicação da multa.

24.6. O cumprimento extemporâneo da exigência da implantação não implica débito da multa aplicada.

24.7. A multa definida no item 25.1.1, não exclui a incidência e a exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais no âmbito do Distrito Federal.

24.8. O não cumprimento da obrigação de pagamento da multa no prazo estabelecido implica:

24.9. Inscrição em dívida a�va, em nome da pessoa jurídica sancionada;

24.10. Sujeição a rescisão unilateral da relação contratual, a critério da Administração;

24.11. Impedimento de contratar com a administração pública do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efe�va comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem prejuízo do
pagamento da multa aplicada. 

 

25. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a Contratante poderá, garan�da a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta come�da:

25.1.1. Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato ou, ainda, no caso de outras
ocorrências que possam acarretar prejuízos à Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

25.2. Multas:

a) Caso haja alguma irregularidade rela�va á qualidade �sica dos produtos a Administração definirá, a seu critério, o índice de gravidade e o cálculo da multa a ser atribuído à irregularidade encontrada.

b) De 0.03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos equipamentos entregues em atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o Contratante poderá decidir pela con�nuidade da aplicação da
multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

c) De 0,06% (seis centésimos por cento) sobre o valor global do Contrato, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelos demais itens.

d) De 1% (um por cento) por dia sobre o valor da garan�a contratual, pela não apresentação/atualização, no prazo estabelecido neste instrumento, da garan�a de execução contratual.

e) De 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor do equipamento ques�onado, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garan�a estabelecido no Contrato.

f) De 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do Contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

g) De 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, nas hipóteses de recusa de assinatura do Contrato, rescisão contratual por inexecução do Contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais; entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado; atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "b".

25.3. Suspensão temporária do direito de par�cipar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos.

25.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor
(perante à própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no item anterior. 

25.5. As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, ai incluído os eventuais atrasos, decorrentes de eventos configurados de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em
lei civil. 

 

26. DO PAGAMENTO

26.1. O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato.

 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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27.1. As despesas decorrentes da aquisição serão provenientes dos recursos da Inicia�va FNDE rela�vos aos Termos de Compromissos ajustados entre a Secretaria de Estado de Educação e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, citados neste no item 3 deste Termo de Referência; e os demais recursos serão definidos pelo Ordenador de Despesa desta SEEDF.

 

28. DO FORO

28.1. Fica eleito o foro da Jus�ça de Brasília/ DF para dirimir as dúvidas não solucionadas administra�vamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.

 

29. 28- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Conforme disposto no Parágrafo único do Decreto n° 34.031/2012, de 12 de dezembro de 2012:

29.1.1. Dispõe sobre a inserção de fraseologia an�corrupção em editais de licitação, contratos e instrumentos congêneres da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.

29.1.2. Parágrafo único. Para os fins a que se refere o caput deste ar�go, considera-se a seguinte fraseologia específica: Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Elaborado por: 

 

LUIZ AUGUSTO RODRIGUES 

Gerente de Patrimônio

Assinado por:

 

ATAILDES JOSÉ DE OLIVEIRA

Diretoria de Patrimônio, Almoxarifado e Serviços Gráficos

Diretor de Patrimônio

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência e seus Anexos, com qual motiva a necessidade de realização de procedimento licitatório para aquisição de bens permanentes, estando de acordo com as declarações exaradas e
afirmo a ausência de direcionamento do objeto em tela, nos do Inciso I do Parágrafo 2º, Art.7° da Lei 8.666/93 e da Lei 10.520/2002.

 

Maurício Paz Mar�ns 

Subsecretaria de Administração Geral

Subsecretário  

 

ANEXO I

PLANILHA QUANTITATIVO  

 

tel:0800-6449060
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ANEXO II 

DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADA DOS OBJETOS A SEREM ADQUIRIDOS

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

GRUPO 1 – MOBILIÁRIOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA

01 MESAS DE TRABALHO 4 LUGARES 

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS : 2700 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

DIMENSÕES POR POSTO: 1350x700X740 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação de plataforma/posto de trabalho:

Tampos de trabalho:  Confeccionados com chapas em MDP ou MDF com espessura mínima de  25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas, com todo
perímetro reves�do em fita de PVC de mínimo 2,5mm na mesma cor do laminado. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR 13966/2008, sem quinas vivas. O tampo é
fixado à estrutura por meio de parafusos de rosca métrica em buchas metálicas inseridas na face inferior dos tampos, permi�ndo a montagem, desmontagem, remontagem e remanejamento dos tampos
com maior facilidade, durabilidade e agilidade.

Componentes eletrificáveis: Cada posto possui uma caixa eletrificável com moldura retangular e tampa basculante com abertura não inferior a 90 graus. Terminal interno confeccionado em chapa de aço
dobrada com fixação sob o tampo. Deverá possuir blindagem com aberturas laterais e inferiores para acesso do cabeamento e calhas, facilitando as manutenções. Calha leito horizontal para passagem de
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cabos sob os tampos, completamente alojados e ocultos, sob toda extensão da mesa, possibilitando conexão com mais postos componíveis. Confeccionada em chapa de aço dobrada em forma de “U” com
espessura mínima 0,9 mm. 

Estruturas de sustentação: Travessas de sustentação horizontais cons�tuídas por tubos de aço SAE 1010/1020 de secção retangular mínima de 30x20x1,5mm de espessuras, posicionadas na parte inferior
do tampo, entre as estruturas, sem obstruir o espaço de acomodação do ocupante do posto. Estrutura de sustentação ver�cal central, modelo trave, composta por 02 colunas em tubos de aço SAE
1010/1020 de secção quadrada de no mínimo 40x40 x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço mínimo 50x50x1,5mm de espessuras. Base com sapatas niveladoras
em nylon, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estruturas de sustentação ver�cal lateral, composta por 02 colunas ver�cais em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada de no
mínimo 50x50x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço no mínimo 50x50x1,2 mm de espessuras.

Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto. O 
conjunto de estruturas com as travessas deverá ser autoportante, permi�ndo a instalação dos cabos antes e depois da instalação dos tampos. 

Todas as metálicas com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica. Com pintura eletrostá�ca lisa em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizadas em estufa.

Painel divisor frontal (02) confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 15mm, largura 300 mm menor que o tampo, com altura 360 mm, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro reves�do em fita de PVC na mesma cor do laminado. Este painel deverá ser encaixado entre os tampos, centralizado, fixado e alinhado em tubo de aço
sobre a calha, com sistema de fixação que possibilite a re�rada e reinstalação sem necessidade de fazer perfurações nas faces superiores, evitando avarias ou furações na super�cie de trabalho.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA: 

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

02 MESAS DE TRABALHO 6 LUGARES

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS:4050 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

DIMENSÕES POR POSTO: 1350X700X740 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação de plataforma/posto de trabalho:

Tampos de trabalho: Confeccionados com chapas em MDP ou MDF com espessura de  25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro
reves�do em fita de PVC de mínimo 2,5mm na mesma cor do laminado. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR 13966/2008, sem quinas vivas. O tampo é fixado à
estrutura por meio de parafusos de rosca métrica em buchas metálicas inseridas na face inferior dos tampos, permi�ndo a montagem, desmontagem, remontagem e remanejamento dos tampos com
maior facilidade, durabilidade e agilidade. 
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Componentes eletrificáveis: Cada posto possui uma caixa eletrificável com moldura retangular e tampa basculante com abertura não inferior a 90 graus. Terminal interno confeccionado em chapa de aço
dobrada com fixação sob o tampo. Deverá possuir blindagem com aberturas laterais e inferiores para acesso do cabeamento e calhas, facilitando as manutenções. Calha leito horizontal para passagem de
cabos sob os tampos, completamente alojados e ocultos, sob toda extensão da mesa, possibilitando conexão com mais postos componíveis. Confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura mínima
0,9 mm. 

Estruturas: Travessas de sustentação horizontais cons�tuídas por tubos de aço SAE 1010/1020 de secção retangular mínima de 30x20x1,5mm de espessuras, posicionadas na parte inferior do tampo, entre
as estruturas, sem obstruir o espaço de acomodação do ocupante do posto. Estrutura de sustentação ver�cal central, modelo trave, composta por 02 colunas em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção
quadrada de no mínimo 40x40 x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço mínimo 50x50x1,5mm de espessuras. Base com sapatas niveladoras em nylon, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.  Estruturas de sustentação ver�cal lateral, modelo cavalete ou trave, composta por 02 colunas ver�cais em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada de
no mínimo 50x50x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço no mínimo 50x50x1,2 mm de espessuras. Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser
soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto. O conjunto de estruturas com as travessas deverá ser
autoportante, permi�ndo a instalação dos cabos antes e depois da instalação dos tampos. Todas as metálicas com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica. Com pintura eletrostá�ca lisa
em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizadas em estufa. 

Painel divisor frontal (02) confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 15mm, largura 300 mm menor que o tampo, com altura 360 mm, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro reves�do em fita de PVC na mesma cor do laminado. Este painel deverá ser encaixado entre os tampos, centralizado, fixado e alinhado em tubo de aço
sobre a calha, com sistema de fixação que possibilite a re�rada e reinstalação sem necessidade de fazer perfurações nas faces superiores, evitando avarias ou furações na super�cie de trabalho.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

03 MESAS DE TRABALHO 2 LUGARES

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS :1350 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

Dimensões por Posto: 1350x700x740 mm (LxPxA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação de plataforma/posto de trabalho: 

Tampos de trabalho:  Confeccionados com chapas em MDP ou MDF com espessura de  25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro
reves�do em fita de PVC de mínimo 2,5mm na mesma cor do laminado. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR 13966/2008, sem quinas vivas. O tampo é fixado à
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estrutura por meio de parafusos de rosca métrica em buchas metálicas inseridas na face inferior dos tampos, permi�ndo a montagem, desmontagem, remontagem e remanejamento dos tampos com
maior facilidade, durabilidade e agilidade.

Componentes eletrificáveis: Cada posto possui uma caixa eletrificável com moldura retangular e tampa basculante com abertura não inferior a 90 graus. Terminal interno confeccionado em chapa de aço
dobrada com fixação sob o tampo. Deverá possuir blindagem com aberturas laterais e inferiores para acesso do cabeamento e calhas, facilitando as manutenções. Calha leito horizontal para passagem de
cabos sob os tampos, completamente alojados e ocultos, sob toda extensão da mesa, possibilitando conexão com mais postos componíveis. Confeccionada em chapa de aço com espessura mínima 0,9
mm. 

Estruturas:  Travessas de sustentação horizontais cons�tuídas por tubos de aço SAE 1010/1020 de secção retangular mínima de 30x20x1,5mm de espessuras, posicionadas na parte inferior do tampo, entre
as estruturas, sem obstruir o espaço de acomodação do ocupante do posto. Estrutura de sustentação ver�cal central, modelo trave, composta por 02 colunas em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção
quadrada de no mínimo 40x40 x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço mínimo 50x50x1,5mm de espessuras. Base com sapatas niveladoras em nylon, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso. Estruturas de sustentação ver�cal lateral, modelo cavalete ou trave, composta por 02 colunas ver�cais em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada de
no mínimo 50x50x1,2mm, interligadas nas extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço no mínimo 50x50x1,5mm de espessuras. Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser
soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto. O conjunto de estruturas com as travessas deverá ser
autoportante, permi�ndo a instalação dos cabos antes e depois da instalação dos tampos. Todas as metálicas com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica. Com pintura eletrostá�ca lisa
em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizadas em estufa.

Painel divisor frontal (02) confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 15mm, largura 300 mm menor que o tampo, com altura 360 mm, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão
em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro reves�do em fita de PVC na mesma cor do laminado. Este painel deverá ser encaixado entre os tampos, centralizado, fixado e alinhado em tubo de aço
sobre a calha,com sistema de fixação que possibilite a re�rada e reinstalação sem necessidade de fazer perfurações nas faces superiores, evitando avarias ou furações na super�cie de trabalho.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

04 GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 440 X 257 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação gaveteiro:

Laterais: Confeccionadas em madeira �po MDP ou MDF com espessura mínima de 18 mm e o reves�mento nas duas faces é em material melamínico �po baixa pressão. Todo perímetro aparente é
encabeçado com filete em ABS ou componente similar ou superior de no  mínimo de 2,0 mm de espessura e raio ergonômico de 2,0 mm. Lateral direita do gaveteiro com rasgo na ver�cal para acoplamento
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de uma haste confeccionado em aço.

Fundo: Confeccionado em madeira �po MDP ou MDF com espessura mínima de 18 mm e o reves�mento nas duas faces é em material �po laminado melamínico. Todo perímetro aparente é encabeçado
com filete de ABS ou componente similar ou superior de 2,0 mm de espessura e raio ergonômico de 2,0 mm.

Gaveta: confeccionada em chapa metálica dobrada com espessura mínima de 0,45 mm e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas
de nylon.

Frente da gaveta: confeccionada em madeira �po MDP ou MDF com espessura mínima de 18 mm com reves�mento nas  duas faces em material melamínico de baixa pressão. Todo perímetro aparente é
encabeçado com borda em ABS ou componente similar ou superior de 2,0 mm de espessura mínima e raio ergonômico de 2,0 mm.

Puxadores: frontal em alumínio extrudado ou injetado ou material similar ou de melhor qualidade. 

Sistema de travamento: através de fechadura frontal e haste em aço acionada através da rotação da fechadura. Acompanham o móvel 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis)
com acabamento niquelado e capa plás�ca.

Tratamento metálico: das partes em aço por meio de fosfo�zação com base de zinco e pintura �po eletrostá�ca epóxi pó fosca de alta performance curada em estufa a 200º ou com tecnologia similar ou
superior que garanta qualidade e garan�a do produto.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Apresentar juntamente à proposta, cer�ficado de conformidade de acordo com as normas da ANBT NBR13.961:2010 emi�do por cer�ficadora acreditada pelo inmetro; no cer�ficado deverão estar
iden�ficados o fabricante e o modelo ofertado;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico ou engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

05 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS IGUAIS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 400 X 470 X 648 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de gaveteiro volante com 04 gavetas iguais, composto por:

Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior) e Frentes das gavetas, cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura
mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. Fundo com mínimo 15mm de espessura e demais peças com mínimo 18mm de espessura. As bordas aparentes do conjunto deverão ser reves�das
com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima , coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm.
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Puxadores: frontal em alumínio extrudado ou injetado ou material similar ou de melhor qualidade.

Gavetas: Quatro gavetas cons�tuída cons�tuída de chapas aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a definir com
textura lisa. Dobradas, com espessura mínima  de 0,45 mm e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento por meio de roldanas de nylon. 

Tampo: cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as  faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. Bordas do
tampo superior deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, coladas  por sistema hotmelt. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá- lo.

Rodízios: Tampo inferior receberá fixação 04 rodízios de duplo giro, com altura mínima de 50 mm, em polipropileno ou material similar, para apoio do gaveteiro volante.

Travamento: simultâneo das gavetas através da rotação da fechadura, acompanham o móvel 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa
plás�ca.

Tratamento metálico: das partes em aço por meio de fosfo�zação com base de zinco e pintura �po eletrostá�ca epóxi pó fosca de alta performance curada em estufa a 200º ou com tecnologia similar ou
superior que garanta qualidade e garan�a do produto.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Apresentar juntamente à proposta, cer�ficado de conformidade de acordo com as normas da ANBT NBR13.961:2010 emi�do por cer�ficadora acreditada pelo inmetro; no cer�ficado deverão estar
iden�ficados o fabricante e o modelo ofertado;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

06 GAVETEIRO VOLANTE COM 02 (DUAS) GAVETAS IGUAIS E 01 (UMA) GAVETÃO PARA PASTAS SUSPENSAS

DIMENSÕES APROXIMADAS : 400 X 470 X 648 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas  

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de gaveteiro volante com 02 gavetas iguais e 01 gavetão, composto por:

Corpo :  (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior) e Frentes das gavetas, cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de
0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. Fundo com no mínimo 15mm e demais peças com no mínimo 18mm de espessuras mínimas, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. As bordas aparentes do conjunto deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de
espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm.

Puxadores: frontal em alumínio extrudado ou injetado ou material similar ou de melhor qualidade. 
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Gavetas: cons�tuída de chapas aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a definir com textura lisa. Dobradas,
com espessura mínima de 0,45 mm e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento por meio de roldanas de nylon.

Tampo:  cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínimo de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo, com
espessura final de 25mm . Bordas laterais, posterior e frontal do tampo superior deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo
padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a
montagem e desmontagem do móvel sem danificá- lo.

Rodízios: Tampo inferior receberá fixação 04 rodízios de duplo giro, com altura mínima de 50 mm, em polipropileno ou material similar, para apoio do gaveteiro volante.

Tratamento metálico: das partes em aço por meio de fosfo�zação com base de zinco e pintura �po eletrostá�ca epóxi pó fosca de alta performance curada em estufa a 200º ou com tecnologia similar ou
superior que garanta qualidade e garan�a do produto.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Apresentar juntamente à proposta, cer�ficado de conformidade de acordo com as normas da ANBT NBR13.961:2010 emi�do por cer�ficadora acreditada pelo inmetro; no cer�ficado deverão estar
iden�ficados o fabricante e o modelo ofertado;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do
profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de
comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

07 MESA DE TRABALHO GERENCIAL 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2050 X 1600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de trabalho gerencial: 

Tampo: de trabalho retangular inteiriço medindo L 1800 x P 800 x A 740 mm confeccionado em MDP ou MDF com espessura de 25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces. Bordas retas, com todo perímetro reves�do em fita de PVC de no mínimo 2,5mm na mesma cor do laminado. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR
13966/2008, sem quinas vivas. O tampo é fixado à estrutura por meio de parafusos de rosca métrica em buchas metálicas inseridas na face inferior dos tampos, permi�ndo a montagem, desmontagem,
remontagem e remanejamento dos tampos com maior facilidade, durabilidade e agilidade.

Painel frontal:  para privacidade sob o tampo, confeccionado em MDP ou MDF com espessura mínima de 18mm, reves�do em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces.

Todo perímetro é encabeçado com filete mínimo de 2 mm de espessura.  A fixação do painel/tampo deverá ser feita por meio de parafusos M6 e chapa em aço com 4,5 mm de espessura mínima dobrada
em formato “L”, painel e tampo dotado de buchas metálicas cravadas na face interna do painel e face inferior do tampo.
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Travessas de sustentação horizontais : cons�tuídas por tubos de aço SAE 1010/1020 de secção retangular mínimo de 50x20x1,5mm, de espessuras mínimas, posicionadas na parte inferior do tampo, entre
as estruturas, sem obstruir o espaço de acomodação do ocupante do posto.

Estrutura de sustentação ver�cal lateral: Modelo cavalete ou trave, composta por 02 colunas ver�cais em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada de aço de 50x50x1,2mm, interligadas nas
extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço mínimo 50x50x1,5mm de espessuras.

Armário Lateral pedestal:  Corpo (laterais, divisórias, fundos, tampos e prateleiras), frentes das gavetas e porta cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF, com no mínimo 18mm de espessura mínima,
reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. As bordas aparentes do conjunto deverão ser reves�das
com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm.

Tampo superior do armário pedestal, medindo L 1600 x P 500 mm. Deverá possuir uma caixa eletrificável com moldura retangular e tampa basculante com abertura não inferior a 90 graus. Fixada ao tampo
por meio de parafusos. Tampa confeccionada em alumínio com alta resistência a impactos, que deverá ser encaixada precisamente no recorte posicionado no tampo (parte posterior acima do nicho).

Terminal interno, confeccionados em chapa de aço dobrada com fixação na base. Deverá possuir aberturas para acesso do cabeamento, facilitando as manutenções.  Nicho, medindo total L 800 x P 500 x A
635 mm.Corpo (02 laterais, 01 divisória ver�cal, 02 fundos, 01 fundo falso, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel). A divisória ver�cal formará um vão para CPU e no outro vão terá uma prateleira móvel e
um fundo falso de saque frontal para ocultação do cabeamento da caixa eletrificável. Com 01 fundo falso fixado entre a divisória ver�cal e lateral direita ou esquerda (dependendo do lado do conjunto), por
meio de clicks confeccionado em Nylon com sistema de fixação de macho e fêmea. 03 gavetas, medindo L 400 x P 500 x A 635 mm, gavetas confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de
0,45 mm. São apoiadas e fixadas lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas em nylon. Frentes das gavetas confeccionado em madeira �po
MDP ou MDF com espessura mínima de 18 mm e com reves�mento nas duas faces em material �po BP. Todo perímetro é encabeçado com filete mínimo de 2,0 mm de espessura e raio ergonômico de 2,0
mm. As frentes são dotadas de puxador retangular em aço zincado escovado medindo 52 x 22 x 18 mm �po "barra". O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação
180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com
acabamento niquelado e capa plás�ca. Corpo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior). Compar�mento com 01 porta e 01 prateleira, medindo L 400 x P 500 x A 635 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundos, 01
tampo inferior e 01 prateleira móvel). A porta sustenta-se em duas dobradiças de pressão, em aço com acabamento zincado branco e fixação lateral com calço de 5,0 mm altura, com abertura de até 105
graus. Cada dobradiça é fixada por parafusos. A porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta ou outro disposi�vo em 01 chapa metálica medindo 80 x 50 x 1,2 mm, fixada na face inferior
do tampo, permi�ndo assim o fechamento da porta com apenas uma operação. A porta é dotada de puxador retangular em aço zincado escovado medindo 52 x 22 x 18 mm �po "barra". As laterais e
divisórias do nicho e do compar�mento, que recebem prateleira, possuem duas fileiras de furos com distâncias entre os centros para receberem suportes ajustáveis, possibilitando regulagem em toda a
altura ú�l do armário. A prateleira móvel será apoiada por suportes modelo pino em material plás�co resistente ou metálico. Sistema de fixação do conjunto por meio de pinos minifix, bucha metálica,
parafusos M6 e rebites, que possibilitam a montagem e desmontagem do móvel sem danificar. 

Outras especificidades: 

Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto.

Todas as partes metálicas com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica. Com pintura eletrostá�ca lisa em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizadas em estufa.

Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto.

Armário Pedestal com Nicho aberto para receber cpu e prateira, com 03 Gavetas e 01 Porta.  

Base com sapatas niveladoras em nylon ou material similar ou de qualidade superior, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;
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Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

08 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2500 X 1000 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de reunião:

Tampo: inteiriço confeccionado com chapas em MDP ou MDF com espessura mínima de  25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas, com todo perímetro
reves�do em fita de PVC de mínimo de 2,5mm na mesma cor do laminado. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR 13966/2008, sem quinas vivas. O tampo é fixado à
estrutura por meio de parafusos de rosca métrica em buchas metálicas inseridas na face inferior dos tampos, permi�ndo a montagem, desmontagem, remontagem e remanejamento dos tampos com
maior facilidade, durabilidade e agilidade. Possui 02 caixas eletrificáveis com moldura retangular e tampa basculante com abertura não inferior a 90 graus. 

Travessas de sustentação horizontais:  cons�tuídas por tubos de aço SAE 1010/1020 de secção retangular de mínimo 50x20x1,5mm de espessuras, posicionadas na parte inferior do tampo, entre as
estruturas, sem obstruir o espaço de acomodação do ocupante do posto.

Estruturas de sustentação ver�cal central : modelo trave, composta por 02 colunas em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada mínima de 40x40 x1,2mm, interligadas nas extremidades
superiores, na horizontal, por tubo de aço mínimo 50x50x1,5mm de espessuras. O vão entre as colunas forma um duto, com tampas removíveis nas duas faces em chapas em aço #20 (0.9) acopladas por
meio de encaixes, possibilitando passagem de cabos e eventuais manutenções dos mesmos. Parte inferior com reforço, interligando as colunas, em tudo redondo ½” de modo que não obstrua a passagem
dos cabos. Base com sapatas niveladoras em nylon ou  material similar ou superior, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estruturas de sustentação ver�cal lateral : modelo cavalete ou trave, composta por 02 colunas ver�cais em tubos de aço SAE 1010/1020 de secção quadrada de no mínimo 50x50x1,2mm, interligadas nas
extremidades superiores, na horizontal, por tubo de aço 50x50x1,5mm de espessuras.

Outras especificidades:

Tubos e chapas de aço das estruturas ver�cais deverão ser soldados entre si com solda MIG, com as junções lixadas para acabamento liso, uniforme e sem rebarbas, dando aspecto inteiriço ao conjunto.

O conjunto de estruturas com as travessas deverá ser autoportante, permi�ndo a instalação dos cabos antes e depois da instalação dos tampos. 

Todas as metálicas com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica. Com pintura eletrostá�ca lisa em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizadas em estufa.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;
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Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

09 MESA DE TRABALHO RETA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de reta:

Tampo: em super�cie retangular cons�tuído por chapa de MDP ou MDF,, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo, com espessura mínima de 25mm.

O tampo deve possui 02 recortes circulares para a passagem de cabeamento com acabamento em material rígido de PVC ou similar. Possuem tampas removíveis com abertura para passagem dos cabos.
Bordas laterais, posterior e frontal (junto ao usuário) do tampo deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do
tampo, coladas por sistema hotmelt. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR13966: 2008. As fixações do tampo aos suportes metálicos deverão ser feitas por
parafusos de rosca M6 e buchas metálicas embu�das em furações padronizadas nas faces inferiores, para ágil e precisa montagem, desmontagem, remanejamento e a remoção dos tampos quando houver
a necessidade, minimizando eventuais danos ao móvel. 

Painel estrutural e de privacidade: cons�tuído por chapa de MDP ou MDF,, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e an�rreflexo, com espessura mínima de 15mm.

Estruturas Laterais: cons�tuídas por tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa.

Com suportes superiores metálicos com furações padronizadas para fixação do tampo, confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes de 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Colunas, dupla, em chapas de aço dobradas. Com vão entre as colunas para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampas de fechamentos laterais, sendo uma
fixa e uma acoplável e removível manualmente para facilitar a instalação ou manutenção do cabeamento. Confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Bases em chapa de aço de 1,2
mm de espessura mínima, em peça inteiriça conformada em molde arqueado com extremidades arredondadas na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras no
acabamento das extremidades da base. Suportes, Colunas e Base interligados por meio de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02
sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e obter  nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa.

Calha: Leito eletrificável cons�tuída com chapas metálicas de 0,9mm de espessura mínima, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor
a definir, dobradas em formato retangular com abertura frontal e superior (sem tampa). Com dobra inferior formando o leito de modo que o cabeamento fique introduzido, com divisão interna horizontal
que possibilita a passagem e instalação de cabeamento individual (elétrica, telefonia/dados). 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA: 

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.
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Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

10 MESA DE TRABALHO RETA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1350X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de reta:

 

Tampo: em super�cie retangular cons�tuído por chapa de MDP ou MDF,, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo, com espessura mínima de 25mm. Bordas laterais, posterior e frontal (junto ao usuário) do tampo deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm
de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR13966: 2008. As fixações do tampo aos
suportes metálicos deverão ser feitas por parafusos de rosca M6 e buchas metálicas embu�das em furações padronizadas nas faces inferiores, para ágil e precisa montagem, desmontagem, remanejamento
e a remoção dos tampos quando houver a necessidade, minimizando eventuais danos ao móvel.

Painel estrutural de privacidade : cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo, com espessural mínima de 15mm. Bordas retas, em todo o contorno, devem ser reves�das com fita em material de PVC ou similar com mínimo de 0,45mm de espessura, com o mesmo padrão
de cor do painel, coladas por sistema hotmelt. Fixação do painel nas estruturas por sistemas de disposi�vos de buchas/parafusos ocultos e internos modelo Minifix.

Calha: Leito eletrificável cons�tuída com chapas metálicas de 0,9mm de espessura mínima, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor
a definir, dobradas em formato retangular com abertura frontal e superior (sem tampa). Com dobra inferior formando o leito de modo que o cabeamento fique introduzido, com divisão interna horizontal
que possibilita a passagem e instalação de cabeamento individual (elétrica, telefonia/dados).

Estruturas Laterais: cons�tuídas por tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa.Com
suportes superiores metálicos com furações padronizadas para fixação do tampo, confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes de 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Colunas, dupla, em chapas de aço dobradas. Com vão entre as colunas para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampas de fechamentos laterais, sendo uma
fixa e uma acoplável e removível manualmente para facilitar a instalação ou manutenção do cabeamento. Confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Bases em chapa de aço de 1,2
mm de espessura mínima, em peça inteiriça conformada em molde arqueado com extremidades arredondadas na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras no
acabamento das extremidades da base. Suportes, Colunas e Base interligados por meio de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02
sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e obter nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;
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Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

11 MESA DE TRABALHO RETA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de reta:

Tampo: em super�cie retangular cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo, com espessura mínima de 25mm. Possuem tampas removíveis com abertura para passagem dos cabos. Bordas laterais, posterior e frontal (junto ao usuário) do tampo deverão ser reves�das
com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. O raio da borda de contato com o usuário deverá
atender a norma técnica NBR13966: 2008. As fixações do tampo aos suportes metálicos deverão ser feitas por parafusos de rosca M6 e buchas metálicas embu�das em furações padronizadas nas faces
inferiores, para ágil e precisa montagem, desmontagem, remanejamento e a remoção dos tampos quando houver a necessidade, minimizando eventuais danos ao móvel.

Painel: estrutural e de privacidade, cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco
e an�rreflexo, com espessura mínima de 15mm. Bordas retas, em todo o contorno, devem ser reves�das com fita em material de PVC ou similar com mínimo de 0,45mm de espessura, com o mesmo
padrão de cor do painel, coladas por sistema hotmelt. ixação do painel nas estruturas por sistemas de disposi�vos de buchas/parafusos ocultos e internos modelo Minifix.

Calha: Leito eletrificável cons�tuída com chapas metálicas de 0,9mm de espessura mínima, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a
definir, dobradas em formato retangular com abertura frontal e superior (sem tampa). Com dobra inferior formando o leito de modo que o cabeamento fique introduzido, com divisão interna horizontal
que possibilita a passagem e instalação de cabeamento individual (elétrica, telefonia/dados).

Estruturas Laterais : Cons�tuídas por tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa. Com
suportes superiores metálicos com furações padronizadas para fixação do tampo, confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes de 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Colunas, dupla, em chapas de aço dobradas. Com vão entre as colunas para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampas de fechamentos laterais, sendo uma
fixa e uma acoplável e removível manualmente para facilitar a instalação ou manutenção do cabeamento. Confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Bases em chapa de aço de 1,2
mm de espessura mínima, em peça inteiriça conformada em molde arqueado com extremidades arredondadas na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras no
acabamento das extremidades da base suportes, Colunas e Base interligados por meio de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02
sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e obter nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa. 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;
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Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

12 MESA DE TRABALHO ANGULAR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1350 X 1350 X 600 X 600 X 740 MM (LXLXPXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas.

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa angular: 

Tampo: em super�cie angular formato em" L " 90 graus, cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e an�rreflexo, com espessura mínima de 25mm. Possuem tampas removíveis com abertura para passagem dos cabos. Bordas laterais, posterior e frontal (junto ao usuário) do tampo
deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. O raio da borda de contato
com o usuário. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR13966:2008. As fixações do tampo aos suportes metálicos deverão ser feitas por parafusos de rosca M6 e
buchas metálicas embu�das em furações padronizadas nas faces inferiores, para ágil e precisa montagem, desmontagem, remanejamento e a remoção dos tampos quando houver a necessidade,
minimizando eventuais danos ao móvel.

Painel: estrutural e de privacidade cons�tuído por chapa de MDP ou MDF reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco
e an�rreflexo, com espessura mínima de 15mm. Bordas retas, em todo o contorno, devem ser reves�das com fita em material de PVC ou similar com mínimo de 0,45mm de espessura, com o mesmo
padrão de cor do painel, coladas por sistema hotmelt. Fixação do painel nas estruturas por sistemas de disposi�vos de buchas/parafusos ocultos e internos modelo Minifix.

Calha: Leito eletrificável cons�tuída com chapas metálicas de 0,9mm de espessura mínima, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor
a definir, dobradas em formato retangular com abertura frontal e superior (sem tampa). Com dobra inferior formando o leito de modo que o cabeamento fique introduzido, com divisão interna horizontal
que possibilita a passagem e instalação de cabeamento individual (elétrica, telefonia/dados).

Estruturas Laterais: cons�tuídas por tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa. Com
suportes superiores metálicos com furações padronizadas para fixação do tampo, confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes de 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Colunas, dupla, em chapas de aço dobradas. Com vão entre as colunas para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampas de fechamentos laterais, sendo uma
fixa e uma acoplável e removível manualmente para facilitar a instalação ou manutenção do cabeamento. Confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Bases em chapa de aço de 1,2
mm de espessura mínima, em peça inteiriça conformada em molde arqueado com extremidades arredondadas na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras no
acabamento das extremidades da base. Suportes, Colunas e Base interligados por meio de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02
sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e obter nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa.

Estrutura Central: cons�tuída em chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a definir com textura lisa,
com espessura mínima de 0,9 mm, dobrada formando um duto para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampa de fechamento acoplável e removível manualmente.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
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devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

13 MESA DE TRABALHO ANGULAR 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 1350 X 600 X 600 X 740 MM (LXLXPXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa angular: 

Tampo: em super�cie angular modelo delta com 90 graus, cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm,
texturizado, semifosco e an�rreflexo, com espessura mínima de 25mm. Bordas laterais, posterior e frontal (junto ao usuário) do tampo deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar
com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. O raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR13966: 2008. As
fixações do tampo aos suportes metálicos deverão ser feitas por parafusos de rosca M6 e buchas metálicas embu�das em furações padronizadas nas faces inferiores, para ágil e precisa montagem,
desmontagem, remanejamento e a remoção dos tampos quando houver a necessidade, minimizando eventuais danos ao móvel.

Painel: estrutural e de privacidade, cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco
e an�rreflexo, com espessura mínima de 15mm. Bordas retas, em todo o contorno, devem ser reves�das com fita em material de PVC ou similar com mínimo de 0,45mm de espessura, com o mesmo
padrão de cor do painel, coladas por sistema hotmelt. Fixação do painel nas estruturas por sistemas de disposi�vos de buchas/parafusos ocultos e internos modelo Minifix.

Calha: Leito eletrificável cons�tuída com chapas metálicas de 0,9mm de espessura mínima, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a
definir, dobradas em formato retangular com abertura frontal e superior (sem tampa). Com dobra inferior formando o leito de modo que o cabeamento fique introduzido, com divisão interna horizontal
que possibilita a passagem e instalação de cabeamento individual (elétrica, telefonia/dados)

Estruturas Laterais: cons�tuídas por tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa.

Com suportes superiores metálicos com furações padronizadas para fixação do tampo, confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes de 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Colunas, dupla, em chapas de aço dobradas. Com vão entre as colunas para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampas de fechamentos laterais, sendo uma
fixa e uma acoplável e removível manualmente para facilitar a instalação ou manutenção do cabeamento. Confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6 mm. Bases em chapa de aço de 1,2
mm de espessura mínima, em peça inteiriça conformada em molde arqueado com extremidades arredondadas na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras no
acabamento das extremidades da base. Suportes, Colunas e Base interligados por meio de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02
sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e obter nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa.

Estrutura Central : cons�tuída em chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida na cor a definir com textura lisa,
com espessura mínima de 0,9 mm, dobrada formando um duto para passagem ver�cal de cabeamento do piso ao tampo, com tampa de fechamento acoplável e removível manualmente.
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DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da
Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista,
devidamente acreditado pela ABERGO, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo
ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão
do laudo por profissional não acreditado pela ABERGO, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado com firma reconhecida, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

14

PAINEL DIVISOR DE MESAS EM MDP OU MDF EM METROS QUADRADOS (M²)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 A 1600 X 18 X 500 A 1200 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação painel divisor de mesas: 

Confeccionado: Por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo, com espessura
de no mínimo 18mm. Painel divisor formato reto. Bordas retas, em todo o contorno, devem ser reves�das com fita em material de PVC ou similar com mínimo 2,0 de espessura, com o mesmo padrão de
cor do painel, coladas por sistema hotmelt. O Painel fixado nos tampos das mesas por meio de mãos francesas, forma de “L"em chapa de aço dobrada ou de PVC rígido, com parafusos e buchas.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

Apresentar declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1080 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.  

15 DIVISÓRIA MODULADA TIPO PAINEL, COMPONÍVEL EM MÓDULOS LINEARES E CRUZAMENTOS, EM METROS QUADRADOS (M²).
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DIMENSÕES: 400 A 1200 X 70 X 1100 A 1600 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação painel divisor de mesas: 

Estrutura: cons�tuída por tubos e chapas metálicas, sendo a base formada por dois suportes em “I” confeccionados com chapas de aço #14, dobradas e estampadas, dotados de sapatas reguladoras de
nível com diâmetro de 50 mm, rosca 5/16 pol, e disposi�vo que permite o encaixe perfeito da Tampa de fechamento do Rodapé.

Tampa de fechamento do Rodapé: confeccionada em chapas de aço # 20 dobrada em formato retangular da mesma largura do biombo e 150 mm de altura, com ampla passagem interna de fiação, com a
opção de cego ou com dois ori�cios redondos com Ø 35,5 mm para adaptação de tomadas de energia, com disposi�vo de acoplamento por meio de encaixe. Os suportes em “I” são interligados por dois
dutos horizontais em formato "U" confeccionados em chapas de aço #20 medindo P 22 x H 10 mm servindo como o 1° leito de fiação elétrica, telefonia ou lógica, com outra peça de mesmas caracterís�cas,
funcionalidades e medidas fixada 60 mm acima do 1º leito, servindo como 2° leito de fiação. Na altura intermediária há um duto horizontal para passagem de fiação em formato "U", confeccionado em
chapa de aço # 18, fixado a 605 mm de altura do piso, com as mesmas caracterís�cas, funcionalidades e medidas dos leitos do rodapé, além de servir como travessa de reforço dando maior estabilidade ao
conjunto.

Calha basculante: posicionada a 750 mm de altura com acesso interno as tomadas de elétrica, telefonia e dados de forma fácil pelo usuário. A parte superior da estrutura tem travessa em tubo de aço
quadrado de 25 x 25 x 1,2 mm, com as extremidades dotadas de disposi�vo em "U", que permite, de forma precisa, união, alinhamento ver�cal e horizontal de um novo módulo de divisória.

As laterais da estrutura: são compostas por coluna ver�cal em chapa de aço #18 em formato de perfil "U" enrijecido, fixado as bases, leitos e eletro calhas horizontais pelo processo de solda MIG, com
arremate lateral interno em chapa de aço #20 em formato "C" com dobras retas, com aberturas ovais medindo L15 x H 150 mm, nas mesmas alturas dos leitos para transição de cabos entre os vários
módulos de divisórias, e com cremalheiras distribuídas nas alturas apropriadas para fixação de mãos francesas que sustentam tampos, super�cies de trabalho, prateleiras suspensas e armários suspensos.

Divisória com três paginações:

1ª placa localizada logo acima do rodapé, com H 500 mm

2ª placa é uma régua medindo H 75 mm, fixada na altura de aproximadamente 670 mm do piso, para permi�r que sejam re�radas as placas que ficam abaixo e acima do nível da super�cie de trabalho, não
sendo necessário deslocar a mesma do lugar, possibilitando rápido e livre acesso ao interior da estrutura no momento da instalação ou manutenção das instalações do cabeamento

3ª paginação é uma moldura em alumínio extrudado, com canal para acoplamento de vidro com espessura de mínimo 4 mm, com altura variável, vai até o final da divisória, com sua fixação a estrutura
interna por meio de clipes injetados em nylon.

As placas inferiores e medianas são confeccionadas em MDP ou MDF com mínimo 15 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de no
mínimo 0,2 mm, texturizado, semifosco, e an�rreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da placa é encabeçado em fita de polies�reno ou material similar com mínimo de 1 mm de espessura
mínima, coladas com adesivo hot melt. Acabamentos superior e lateral da divisória em perfil de alumínio extrudado, em formato abaulado com canais na parte interna possibilitando a união em peça
injetada em Nylon, fixo por meio de parafusos . Todo o conjunto metálico da divisória é subme�do a um pré-tratamento por fosfa�zação a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta híbrida epóxi-poliéster em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acompanham sapatas em PVC com medidas aproximadas de : diâmetro de 63 mm e rosca 3/8 pol, cuja
função será contornar eventuais desníveis de piso.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora. 

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;
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Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.  

Apresentar declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

 

16

ARMÁRIO BAIXO COM 02 (DUAS) PORTAS

DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (LXPXA) 

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de armário baixo com duas portas.

Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 01 prateleira móvel) e portas cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF. Fundo com 15mm e demais peças com 18mm de espessuras mínimas, reves�dos
em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de  0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. As bordas aparentes do conjunto deverão ser reves�das com fita
flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As laterais e fundo possuem duas fileiras
de furos com distâncias entre os centros para receberem suportes ajustáveis da prateleira, possibilitando regulagem em toda a altura ú�l do armário. Com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras
móveis são apoiadas por suportes modelo pino em material plás�co resistente ou metálico.

Tampo superior:  cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo,
com espessura mínima de 25mm. Bordas laterais, posterior e frontal do tampo superior deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o
mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a
montagem e desmontagem do móvel sem danificá- lo.

Portas:  sustentam-se em 04 dobradiças (duas por portas), com abertura mínima de 105° graus. Cada dobradiça é fixada parafusos. A porta  deverá possuir fechadura  com travamento por lingueta ou
técnoligia similar e ou superior. Acompanham 02 chaves (01 de reserva). A porta deverá possuir puxador metálico confeccionado em perfil de alumínio ou material similar ou superior. 

Tampo inferior: em MDP ou MDF com mínimo de 18 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo. As bordas deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possui sapatas plás�cas de regulagem de altura com regulagem interna de altura.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional  assinante junto com o comprovante de
pagamento de quitação do �tulo CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

Apresentar Declaração de Garan�a, emi�da pelo fabricante do mobiliário assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

17 ARMÁRIO ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS

DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas
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Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de armário alto com duas portas:

Corpo: (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 03 prateleiras móveis e 01 prateleira fixa) e portas cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF. Fundo com 15mm e demais peças com 18mm de espessuras
mínimas, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínimo  de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. As bordas aparentes do conjunto deverão ser
reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico mímimo de 2,0 mm. As laterais e
fundo possuem duas fileiras de furos com distâncias entre os centros para receberem suportes ajustáveis da prateleira, possibilitando regulagem em toda a altura ú�l do armário. Com pontos de apoio por
prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes modelo pino em material plás�co resistente ou metálico.

Tampo superior : cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo,
com espessura mínima de 25mm.

Bordas laterais, posterior e frontal do tampo superior deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo,
coladas por sistema hotmelt. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá- lo.

Portas :sustentam-se em mínimo de 2 dobradiças por portas, com abertura mínima de 105° graus. Cada dobradiça é fixada por parafusos. A porta deverá possuir fechadura com travamento por lingueta ou
outro disposi�vo similar ou superior . Acompanham 02 chaves (01 de reserva). A porta deverá possuir puxador metálico confeccionado em perfil de alumínio ou material similar ou de melhor qualidade. A
fixação deve ser feita parafusos. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá- lo.

Tampo inferior: em MDP ou MDF com mínimo  18 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo. As bordas deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possui sapatas plás�cas de regulagem de altura com regulagem interna de altura.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional  assinante junto com o comprovante de
pagamento de quitação do �tulo CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

Apresentar Declaração de Garan�a, emi�da pelo fabricante do mobiliário assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

18 ARMÁRIO SUPER ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS

DIMENSÕES: 800 X 500 X 2100 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de armário super alto:

Corpo : (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior e 04 prateleiras móveis e 01 prateleira fixa) e portas cons�tuídos em chapas de MDP ou MDF. Fundo com 15mm e demais peças com 18mm de espessuras
mínimas, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. As bordas aparentes do conjunto deverão ser reves�das
com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. As laterais e fundo possuem duas
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fileiras de furos com distâncias entre os centros para receberem suportes ajustáveis da prateleira, possibilitando regulagem em toda a altura ú�l do armário. Com 06 pontos de apoio por prateleira. As
prateleiras móveis são apoiadas por suportes modelo pino em material plás�co resistente ou metálico.

Tampo superior :cons�tuído por chapa de MDP ou MDF, reves�da em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo,
com espessura mínima de 25mm.

Bordas laterais : posterior e frontal do tampo superior deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo,
coladas por sistema hotmelt. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do
móvel sem danificá- lo.

Portas: sustentam-se em 02 dobradiças por portas), com abertura mínima de 105° graus. Cada dobradiça é fixada por parafusos. A porta deverá possuir fechadura cilíndrica com travamento por lingueta ou
outro mecanismos similar ou superior. Acompanham 02 chaves (01 de reserva). A porta deverá possuir puxador metálico, confeccionado em perfil de alumínio ou material similar ou superior. A fixação deve
ser feita por parafusos. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel
sem danificá- lo.

Tampo inferior: em MDP ou MDF, com mínimo de 18 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo. As bordas deverão ser reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. A fixação do
tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix, possui sapatas plás�cas de regulagem de altura com regulagem interna de altura.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional  assinante junto com o comprovante de
pagamento de quitação do �tulo CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

Apresentar Declaração de Garan�a, emi�da pelo fabricante do mobiliário assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

19 MESA DE REUNIÃO REDONDA

DIMENSÕES: 1200 X 740 MM (ØXA)

Variação máxima de 5% nas dimensões

Especificações técnicas:

Fornecimento e instalação de Mesa de Reunião, com Tampo em super�cie redonda:

Bordas: em todo contorno do tampo reves�das com fita flexível em material de PVC ou similar com mínimo de 2,5mm de espessura, com o mesmo padrão de cor do tampo, coladas por sistema hotmelt. O
raio da borda de contato com o usuário deverá atender a norma técnica NBR13966: 2008. As fixações do tampo aos suportes metálicos deverão ser feitas por parafusos de rosca M6 e buchas metálicas
embu�das em furações padronizadas nas faces inferires, para ágil e precisa montagem, desmontagem, remanejamento e a remoção dos tampos quando houver a necessidade, minimizando eventuais
danos ao móvel. Tampo confeccionado com chapas em MDP ou MDF com espessura de  mínima de 25mm, reves�das em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas retas, com todo
perímetro reves�do em fita de PVC com mínimo de 2,5mm na mesma cor do laminado.

Estrutura ver�cal inteiriça: Cons�tuída em tubos e chapas de aço SAE 1010/1020, com tratamento de proteção à corrosão em fosfa�zação orgânica e com pintura eletrostá�ca a pó híbrida com textura lisa.

Com suportes superiores em “X” com furações padronizadas para fixação do tampo  confeccionados em tubos retangulares de 30x20 com paredes 1,2 mm de espessura mínima, com fechamento nas
extremidades do tubo. Coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 101,6 x 1,5 mm. Bases em chapa de aço de 1,5 mm de espessura mínima, conformada em molde arqueado com extremidade
arredondada na própria chapa de aço, sem cantos vivos. Sem necessidade de uso ponteiras de material plás�co no acabamento das extremidades da base. Suportes, Colunas e Bases interligados por meio
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de processos de solda MIG, sem rebarbas aparentes. Nas extremidades inferiores da base deverão ser instaladas 02 sapatas an�derrapantes em nylon, que permitem regulagens de altura das estruturas e
obter nivelamento de todo o conjunto de maneira ágil e precisa.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional  assinante junto com o comprovante de
pagamento de quitação do �tulo CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado de conformidade com a NBR 13966:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a correta iden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;

Apresentar Declaração de Garan�a, emi�da pelo fabricante do mobiliário assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

20 SUPORTE VOLANTE PARA CPU E ESTABILIZADOR

DIMENSÕES: 250 X 504 X 430 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação de Suporte para CPU e estabilizador:

Especificações técnicas:

Estrutura: Suporte cons�tuído de laterais, tampo inferior, prateleira e fundo, confeccionados em MDP ou MDF, com mínimo de 18 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com filme termo prensado
de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semifosco e an�rreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de polies�reno ou material similar ou superior com 2
mm de espessura mínima, coladas  com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico mínimo  de 2 mm, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados com fitas de polies�reno
ou material similar ou superior com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais são dotadas de rodízios duplos de  aproximadamente 30 mm em polipropileno PVC injetados
ou de material similar ou de melhor qualidade, com pino em aço introduzido em buchas de polies�reno ou material similar ou de mesma qualidade fixado por pressão nas laterais. A montagem das peças
deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix.  

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional (Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional  assinante junto com o comprovante de
pagamento de quitação do �tulo CREA e para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;
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Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento; 

Apresentar Declaração de Garan�a, emi�da pelo fabricante do mobiliário assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

21 MESA DE TRABALHO DIRETORIA

DIMENSÕES: 1900X 800 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas dimensões.

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de Mesa com Gaveteiro, composta por:

Tampo:  em MDF ou MDP com dimensões mínimas de : 35 mm de espessura, sendo de 5 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas com MDP ou MDF de
mínimo de 25 mm de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia de papelão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies�reno ou de produto similar ou
superior de espessura mínima 2,5 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de tubos metálicos
distanciadores 70 x 70 x 70 mm, fixados ao tampo do gaveteiro pedestal por meio de parafusos de rosca métrica M6 x 60 mm; e ao tampo da mesa por meio de buchas metálicas e parafusos de rosca
métrica M6.

O tampo deverá possuir recorte retangular para acoplamento de caixa eletrificável com blindagem (no lado do pé painel), confeccionada em duas partes (tampa e suporte de tomadas), sendo a tampa
confeccionada em alumínio ou material similar ou de melhor qualidade �po basculante com abertura não inferior a 90 graus, fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxantes. Terminal interno
confeccionado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,9 mm com ori�cios para alojamento de tomadas elétricas e receptores.

Pé painel em MDF ou MDP com dimensões mínimas de : 50 mm de espessura, sendo 5 mm de espessura, um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas com MDP ou MDF de 40 mm
de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia de papelão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies�reno ou material similar de espessura mínima 2,5
mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de buchas metálicas. O Pé é dotado de sapatas niveladoras
em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Gaveteiro pedestal com nicho e prateleiras laterais medindo L 413 x P 800 x A 635 mm.

Tampo: em MDF ou MDP com dimensões mínimas de: 35 mm de espessura, sendo de 5 mm de espessura, uma superior e outra inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas com MDP ou MDF de
mínimo 25 mm de espessura, e o seu interior preenchido com colmeia de papelão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies�reno ou material similar ou de
melhor qualidade de espessura mínima 2,5 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt.

Laterais em MDP ou MDF com dimensões mínimas de : 25 mm de espessura, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e
an�rreflexo. Os bordos aparentes das laterais são encabeçados com fita de polies�reno de espessura mínima 2,5 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt.
Gavetas (02 gavetas) confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfa�zação a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura
eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente entre um par de trilhos metálicos, dotados de roldanas em nylon auto-lubrificantes de
deslizamento suave.

Gaveta de pasta (01 gaveta) confeccionada em chapa metálica dobrada com espessura mínima de 0,45 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, subme�da á um pré-tratamento
por fosfa�zação a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. É apoiada e fixada lateralmente entre um par
de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x H 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolí�co
croma�zado.

Frentes das gavetas : em MDP ou MDF com mínimo de 18 mm de espessura, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado,
semifosco e an�rreflexo. Os bordos aparentes das peças são encabeçados com fita de polies�reno de espessura mínima 2 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo  2 mm, coladas
com adesivo hot melt. As frentes são dotadas de puxadores modelo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 e acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por parafusos. O
gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas.

Prateleira e tampo inferior: em MDP ou MDF com mínimo de 18 mm de espessura, reves�dos em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de no mínimo 0,2 mm,
texturizado, semifosco e an�rreflexo. Os bordos aparentes das peças são encabeçados com fita de polies�reno de espessura mínima 2 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico de no mínimo 2 mm,
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coladas com adesivo hot melt. A prateleira móvel é apoiada em suportes de PVC  ou  material similar ou superior fixados sob pressão nas laterais do armário. A montagem das peças deve ser feita por meio
de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos modelo minifix.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de
fabricação; Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a
especificação técnica e documentação apresentada.

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

22 MESA DE TRABALHO DIMENSÕES: 2600 X 1800 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas dimensões

Especificações técnicas:

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de trabalho, composta por:

Tampo angular: com a fronte e a lateral arqueadas, em formato peninsular, com de 45 mm de espessura, componível por duas camadas modulares e sobrepostas, sendo a camada superior composta por 05
módulos e a camada inferior 01 módulo inteiriço, que se acoplam perfeitamente para formar uma super�cie de trabalho com design ergonômico. Os módulos do tampo superior (centrais e laterais) são
confeccionados em MDF ou MDP com 26 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta. As faces superiores e bordas do tampo deverão receber reves�mento
em lâmina de madeira com acabamento em Verniz a Base D’água. O módulo lateral deverá conter uma Caixa Eletrificável componível em duas partes (tampa e porta tomadas), sendo a tampa
confeccionada em alumínio, modelo basculante com abertura 105º. Fixadas aos tampos por meio de chapas de aço mola e parafuso auto-atarraxante 3,5 x 16 mm. Porta Tomadas embu�do, com
blindagem, em chapa de aço dobrada, com terminais para receber eletrificação e conec�vidade, sendo 04 tomadas de energia elétrica, 02 conectores de rede (RJ45), 02 conectores HDMI e 02 conectores
USB (Não inclui os cabos, materiais elétricos, tomadas e conectores), e 01 abertura circular com 60 mm de diâmetro para passagem de cabeamento ver�cal, com corpo e tampa em PVC rígido, de encaixe e
saque. O módulo superior central possui recorte para acoplamento de bivar em MDF ou MDP com reves�mento em couro sinté�co ou material similar ou de qualidade superior. Complemento do canto e
da península, simétricos com a curvatura frontal para acoplamento perfeito com os tampos centrais superiores e inferior. Confeccionados em MDF ou MDP as facese bordas com folha natural de madeira
pré-composta e com reves�mento em lâmina de madeira envernizada ou ma�zada na cor Preto Ébano.

Tampo da camada inferior: inteiriço, confeccionado em MDF ou MDP com mínimo de 19 mm de espessura, reves�do em ambas as faces com folha natural de madeira pré-composta em ambas as faces e
bordas com reves�mento em lâmina de madeira ma�zada na cor Preto Ébano. A face inferior do tampo deverá receber porcas metálicas (buchas) para fixação de todas as estruturas com parafusos com
rosca métrica M6, possibilitando diversas montagens e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painéis Frontais (02 peças, frontal e lateral) confeccionados em chapa metálica com espessura mínima de 1,2
mm, arqueada em simetria com o tampo, com reves�mento em couro sinté�co. Estruturas metálicas com formato elíp�co (03 peças), sendo 02 nas extremidades laterais med. aprox. 600 x 150 x 715 mm e
01 na parte central med. aprox. 500 x 100 x 715 mm, autoportantes, com calhas internas para subida de cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço SAE 1006/1008 com espessura mínima de 1,5 mm,

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:
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Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de
fabricação; Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a
especificação técnica e documentação apresentada.

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

23 MESA COM TAMPO REBATÍVEL (BASCULANTE)

DIMENSÕES: 1350 X 700 X 740 MM (LXPXA) 

Variação máxima de 5% nas medidas.

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação de Mesa com tampo Reba�vel:

Tampo: tampo retangular, cons�tuído em chapa de MDP OU MDF, com espessura mínima de 25 mm reves�da em ambas as faces com laminado melamínico BP com aproximadamente 0,2 mm.

Acabamento das bordas com encabeçamento em fita reta de PVC ou polies�reno na mesma cor do tampo, com 2,5 mm de espessura mínima, arestas arredondadas e raio ergonômico mínimo de 2,5 mm
de acordo com as Normas ABNT, colada por meio de adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita através de buchas metálicas. Mecanismo de travamento do tampo regulado por mola e
alavanca mecânica ou manípulo, que permita o manuseio fácil, seguro e estabilização na posição escolhida;

Estrutura: estrutura metálica cons�tuída em chapas de aço SAE 1010/1020 e tubos metálicos composta por patas, colunas laterais e viga de travamento horizontal, em posicionamento que permita bascular
tampo ver�calmente em ângulo de 90°. A estrutura não deverá possuir arestas cortantes e os acabamentos com solda não devem possuir rebarbas. Os pés devem permi�r o enfileiramento quando o tampo
es�ver reba�do. Todo o conjunto é subme�do a um pré-tratamento por fosfa�zação a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfa�zação) e pintura eletrostá�ca em �nta epóxi em pó texturizado,
polimerizada em estufa a 220º C.

Rodízios: estrutura munida de no mínimo 4 rodízios de duplo giro (Ø 60 a 65 mm), confeccionados em termoplás�co injetado de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano ou material similar
ou superior. Eixo de fixação em aço SAE 1010/1020. Rodízios devem possuir mecanismo de trava que proporcione estabilidade à mesa durante seu uso, ao mesmo tempo em que facilita a movimentação
quando necessário.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;
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Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de
fabricação; Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a
especificação técnica e documentação apresentada.

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

24 MESA TRABALHO GERENTE

Dimensões: 1400 X 800 X 740 MM

Variação máxima de 5% nas medias 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação de mesa de trabalho

Tampo : da mesa com espessura mínima de 40 mm, cons�tuído por painéis de MDF ou MDP, selecionadas de eucalipito e pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com resina sinté�ca termo-
estabilizadas sob pressão, com mínimo 6 mm de espessura, sendo um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas com MDP ou MDF de mínimo de 42 mm de espessura, e o seu
interior preenchido em colmeia de papelão com gramatura aproximada de 160 g/m2, fixada com cola de silicato de sódio biodegradável.

0 bordo : que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de polies�reno ou material similar ou superior de espessura mínima 2,5 mm, arestas arredondadas com raio ergonômico
mínimo de 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de tubos metálicos distanciadores 50 x 50 x 10 mm, fixados ao tampo do gaveteiro pedestal por
meio de parafusos de rosca métrica M6; e ao tampo da mesa por meio de buchas metálicas.

Pés Painel: com espessura mínima de 54 mm, cons�tuído por MDF ou MDP selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglu�nadas e consolidadas com resina sinté�ca termo-estabilizadas sob pressão,
com 6 mm de espessura, sendo um superior e outro inferior, contraplacados e sarrafeados nas bordas com MDP  ou MDF de mínimo de 42 mm de espessura, e o seu interior preenchido em colmeia de
papelão com gramatura de 160 g/m2, fixada com cola  de silicato de sódio  biodegradável. O pé é dotado de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Os Painéis : de MDF ou MDP são reves�dos em ambas as faces com filme termo-prensado de melamínico com espessura mínima de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e an�-reflexo. O Painel é seccionado em
duas partes para fixação de um tuba central medindo: L 50 x H 20 mm de mesmo comprimento, subme�do a um banho químico desengraxante, an�oxidante, e pintura eletrostá�ca epóxi-pó texturizada,
com sistema de polimerização em estufa a 200Q. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos �po mimifix. 

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8094/1983 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina. A amostra apresentada para conclusão do laudo
deverá ter em seu desempenho quan�dade no mínimo, 1000 horas, em corpos de prova que contenham uniões soldadas, apresentar resultado final Ri0;

Laudo de desempenho do produto conforme norma NBR 8095/2015 – Material metálico reves�do e não reves�do - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, A amostra apresentada para
conclusão do laudo deverá ter em seu desempenho no mínimo 1000 horas em corpos de prova que contenham uniões soldadas; apresentar resultado final Ri0;
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Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de
fabricação; Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a
especificação técnica e documentação apresentada.

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

GRUPO 2 – SOFÁS

25 SOFÁ 01 LUGAR

Variação máxima de 5% nas medidas:

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação do sofá:

Assento: 

Dimensões mínimas:

-Compensado mul�laminado de 18 mm.

-almofada de espuma expandida com de 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

Reves�mento: em tecido Poliester ou similar ou de melhor qualidade

Encosto: 

-Compensado mul�laminado de  mínimo de 18 mm de espessura.

Dimensões mínimas: 

- Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 

- Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. 

- Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 05 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3,

Reves�mento: em tecido Poliester ou similar ou de melhor qualidade.

- Estrutura em madeira de 01 polegada e pés de sustentação em alumínio polido de forma cone.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Dimensões aproximadas produto:

- Profundidade 800 mm

- Atura ate o assento 400 mm

- Pés 12 mm
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- Altura total 750 mm

- Altura do encosto 350 mm

- Profundidade do assento 550 mm

- Profundidade total do sofá 800 mm

- Largura total do sofá 800 mm

- Largura do apoio de braço 150 mm

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia cer�ficado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel �mbrado do profissional que
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade.

-Cer�ficado de conformidade com a NBR 15878:2011, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora

- Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel �mbrado do fabricante da �nta.

- Cer�ficação CERFLOR em nome do fabricante dos produtos ofertados.

- Laudo de conformidade emi�do por laboratório acreditado pelo INMETRO para espuma isenta de CFC.

- Apresentar declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 1 (UM) ano contra eventuais defeitos de fabricação;

- Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

26 SOFÁ 02 LUGARES 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Especificações técnicas: 

Fornecimento e montagem/instalação do sofá:

Assento:

Dimensões mínimas: 

- Compensado mul�laminado de 18 mm

- almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Reves�mento: em tecido Poliester ou similar ou de melhor qualidade.

- Encosto:

Dimensões mínimas: 

- compensado mul�laminado mínimo de 18 mm de espessura.

- Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 07 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.
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- Reves�mento: em tecido Poliester ou similar ou de melhor qualidade.

- Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3.

- Espuma expandida com 05 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3,

- Reves�mento: em tecido Poliester ou similar ou de melhor qualidade.

- Estrutura em madeira de 01 polegada e pés de sustentação em alumínio polido de forma cone.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Dimensões aproximadas produto:

- Profundidade 800 mm

- Atura ate o assento 400 mm

- Pés 12 mm

- Altura total 750 mm 

- Altura do encosto 350 mm

- Profundidade do assento 550 mm

- Profundidade total do sofá 800 mm

- Largura total do sofá 1300 mm

- Largura do apoio de braço 150 mm

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

- Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia cer�ficado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel �mbrado do profissional que
faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade.

-Cer�ficado de conformidade com a NBR 15878:2011, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora

- Documento que comprove pintura isenta de materiais pesados, apresentado em papel �mbrado do fabricante da �nta.

- Cer�ficação CERFLOR em nome do fabricante dos produtos ofertados.

- Laudo de conformidade emi�do por laboratório acreditado pelo INMETRO para espuma isenta de CFC.

- Apresentar declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 1 (UM) ano contra eventuais defeitos de fabricação;

- Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

GRUPO 3– CADEIRAS

27 CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da cadeira:

Especificações técnicas: 
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Assento: Confeccionado em madeira/compensado mul�laminado, resinado, mínimo de 13 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência (ou outro material de melhor qualidade), isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com mínimo de 40 mm de espessura média, porca de
garras dupla e parafusos. Reves�mento em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

Encosto: Confeccionado em madeira/compensado mul�laminado resinado, mínimo de 13 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permi�r acomodação das
regiões dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência (ou  outro material de melhor qualidade), isento de CFC, densidade
controlada de 45/50 Kg/m3, com mínimo de 40 mm de espessura média, porca de garras duplas e  parafusos. Reves�mento em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

Demais funcionalidades: 

Base giratória desmontável , apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro (ou outra tecnologia que melhor  realize essa função), apoiados sobre rodízios injetados em poliamida
(ou material de melhor qualidade), com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 o outro de melhor qualidade.

Ao centro das hastes, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastes.

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 (ou material de melhor qualidade).

Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás (ou por tecnologia superior), para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral, classe
DIN 04.

Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo nó mínimo 3 (três) níveis de inclinação.

Suporte do encosto com regulagem de altura com no mínimo 07 posições.

Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca ou outro disposi�vo com forma anatômica.

Possui molas (ou tecnologia superior) para o retorno automá�co do encosto, e o ajuste automá�co na frenagem do reclinador.

Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos.

Apoio de  braço em polipropileno copolímero (ou material de melhor qualidade) injetado, alma de aço SAE 1020, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão, mínimo 05 posições e  trazendo
ergonomia, apoio superior medindo aproximadamente 245x65x30mm, chapa para fixação no assento, permi�ndo regulagem horizontal por parafusos.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico (ou uso de tecnogloia superior), para proteção contra corrosão e acabamento de
pintura.

Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesado

 

Dimensões Aproximadas do produto:

- Largura da Cadeira: 700 mm.

- Profundidade da Cadeira: 700 mm

- Altura Total da Cadeira: 895/1080 mm

- Altura do Encosto: mínimo de 450 mm

- Largura do Encosto: mínimo de 450 mm

- Profundidade do Assento: 460 mm

- Largura do Assento: mínimo de  480 mm.

- Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm.

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
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assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Cer�ficação de produtos para com a NBR-13962/2018 da ABNT, onde se possam iden�ficar todos os modelos de produtos cer�ficados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital.

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada. 

28 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COM ENCOSTO DE CABEÇA 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona:

Especificações técnicas: 

Assento: Moldado anatomicamente a quente em madeira/compensado mul�laminado resinado, com espessura de  no mínimo de 13 mm. Espuma injetada anatomicamente com  mínimo de 40 mm de
espessura media 45/50 Kg m3, em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC .Reves�mento do assento em tecido sinté�co, do �po couro ecológico (poliuretano) ou material similar
ou outro material de melhor qualidade, cores conforme catalogo do fabricante.

Encosto: Deve 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
mínimo de 40 mm de espessura media, e densidade 28 Kg m3, acabamento externo em tecido sinté�co, couro ecológico, (poliuretano) ou similar ou outro material de melhor qualidade, nas cores a escolha
no catalogo do fabricante.

Demais funcionalidades: 

Base giratória desmontável com  mínimo de 05 hastes, confeccionada em Nylon injetado (ou material de melhor qualidade) na cor preta, apoiada sobre rodízios de nylon de 50 mm (ou outro sistema
tecnológico de qualidade superior), acabamento em PU(ou material de melhor qualidade), com esferas de aço que facilitam o giro, pino fixo do rodízio montado na extremidade da haste.

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, classe
DIN 04, com mola a gás(ou outra tecnológica superior) para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira.

Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca ou outra tecnologia superiore ergonomica.

Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava no mínimo  quatro posições, manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetada em POM e
componentes unidos por solda do �po MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com mínimo 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.

Estrutura de sustentação em tubo de aço industrial redondo com dimensões aproximadas de 22,22 mm com parede de 2,25 mm, duplo para o encosto, sendo o interno e o externo na cor preta , sem
ausência de solda.

Apoio cervical fixo na forma de “C” de forma inver�da fixo.

Suporte de fixação do apoio cervical confeccionado em nylon, com reforço em fibra de vidro, fixado na estrutura metálica do encosto, através de encaixe.

Apoio de  braço em polipropileno copolímero injetado(ou material de melhor qualidade) na cor preta, com estrutura ver�cal em formato de “L” fabricada em chapa de aço SAE 1020, parte metálica na cor
preta, regulagem de altura por botão l, totalizando no mínimo  05 posições.

Fixação do assento aos componentes metálicos, por parafusos.

Carenagem e estrutura fabricadas em polímero copolímero injetado(ou material de melhor qualidade), na cor preta, espuma expandida com 20 mm de espessura media em densidade de 28 Kg/m3,
reves�do em material sinté�co de poliuretano, a escolha no catalogo do fabricante.

Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e com carenagem do assento injetada em polipropileno ou material de melhor qualidade.

Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.
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Medidas aproximadas do produto:

- Largura da cadeira - 700 mm.

- Profundidade da cadeira - 750 mm.

- Altura total da cadeira – 1185/1300 mm.

- Altura do encosto –  mínimo de 570 mm.

- Largura do encosto – mínimo de 480 mm.

- Profundidade do assento - mínimo de 460 mm.

- Largura do assento- mínimo de 490 mm.

- Altura do apoio cervical – 320 x 190 mm. 

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

- Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica 

- Cer�ficação de produtos para com a NBR-13962/2018 da ABNT, onde se possam iden�ficar todos os modelos de produtos cer�ficados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital.

- Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo Inmetro, em nome do fabricante do produto ofertado, para com a NBR-13962/2018 – ensaio de carga está�ca na base da cadeira, conforme item
7.3.7 da norma, com resultado conforme.

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

Poderá ser exigida apresentação de amostra em 5 dias uteis para a licitante provisoriamente em primeiro lugar.

 

 

29 POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR EM TELA

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona.

Especificações técnicas: 

Assento: Com estrutura confeccionada em copolímero de engenharia de alta resistência, espuma injetada anatomicamente com  mínimo de  40 mm de espessura média e densidade de 50/55 Kg/m3,
isento de CFC, com plataforma com regulagem da profundidade acoplada a carenagem do assento com acionamento por ga�lho, permi�ndo 06 estágios de regulagem, totalizando 50 mm de curso,
reves�do em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

Encosto: Confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro de alta resistência mecânica. Reves�mento em tela de poliéster a 85%, poliamida a 15%, com gramatura de 200g/m2, apoio lombar
confeccionado em polipropileno copolímero flexível com regulagem de altura
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Demais funcionalidades: 

- Dimensões Aproximadas da Cadeira.

- Largura da Cadeira: 700 mm.

- Profundidade da Cadeira: 700/810 mm.

- Altura Total da Cadeira: 1200-1296 mm.

- Altura do encosto: mínimo de  610 mm.

- Largura do encosto: mínimo de 450 mm.

- Profundidade do assento: mínimo de 470 mm.

- Largura do assento: mínimo de 480 mm.

- Braço: 90x215 mm.  

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do -Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Cer�ficação de produtos para com a NBR-13962/2018 da ABNT, onde se possam iden�ficar todos os modelos de produtos cer�ficados pelo fabricante e para os ofertados em especifico neste edital.

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

Poderá ser exigida apresentação de amostra em 5 dias uteis para a licitante provisoriamente em primeiro lugar.

 

30 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona:

Especificações técnicas: 

Assento: Confeccionado em madeira/compensado mul�laminado, resinado, mínimo de 13 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma expandida, isento de CFC, densidade
controlada de 26 Kg/m3, com mínimo de 40 mm de espessura média, porca de garras duplas, parafusos

Encosto: Com mola suporte confeccionado em aço com 76,20 mm de largura e espessura de 6,35mm, confeccionado em madeira/compensado mul�laminado resinado, mínimo 13  mm de espessura,
moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permi�r acomodação das regiões dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma expandida densidade 23 Kg/m3, com  mínimo de 40 mm de
espessura média, porca de garras duplas, parafusos. Reves�mento em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

 

Demais funcionalidades: 
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- Dimensões Aproximadas do produto:

- Largura da Cadeira: 700 mm.

- Profundidade da Cadeira: 700 mm

- Altura Total da Cadeira: 1020/1210 mm

- Altura do Encosto: mínimo de 610 mm

- Largura do Encosto: mínimo de 460 mm

- Profundidade do Assento: mínimo de 460 mm

- Largura do Assento: mínimo de  480 mm.

- Medidas do rodízio: 59x50x55x17 mm 

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

31 POLTRONA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona:

Especificações técnicas: 

Assento: Confeccionado em madeira/compensado mul�laminado resinado com espessura de no mínimo 13  mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada
de 45/50 Kg/m3, e mínimo de 40 mm de espessura. Reves�mento em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

Encosto: Confeccionado em madeira/compensado mul�laminado resinado com espessura de mínimo de 13 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade
controlada de 23 Kg/m3, e mínimo de 40 mm de espessura. Reves�mento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos.
Reves�mento em tecido sinté�co de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.

 

Demais funcionalidades: 

- Dimensões aproximadas da Cadeira:

- Altura do assento: mínimo de 450 mm.

- Largura do assento: mínimo 430 mm.

- Profundidade do assento: mínimo de 405 mm.

- Altura do encosto: mínimo de 390 mm.

- Largura do encosto: mínimo de 370 mm.



17/02/2022 10:32 SEI/GDF - 80307254 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91005448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035520&infra_hash=c1ba… 54/98

- Largura da cadeira: mínimo de 480 mm.

- Profundidade total da cadeira: 570 mm.

- Altura total da cadeira:920 mm. 

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

 Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por laboratório
acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

32 LONGARINA 03 LUGARES

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da longarina.

Especificações técnicas: 

Encosto: injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com mínimo 40 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³, isento de CFC.

- Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.

- Assento: em madeira/compensado mul�laminado mínimo de  13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico, curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente
sanguínea, espuma injetada mínimo de 50 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³, isento de CFC.

- Reves�mento: em tecido sinté�co, poliéster ou material similar ou de melhor qualidade a escolha no catalogo do fabricante.

- Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.

- Estrutura: da longarina, sendo os pés laterais, em tubo de aço industrial oblongo 40 x 77 mm, parede de 1,90 mm, estrutura lateral em tubo de aço industrial retangular 30 x 70 mm, espessura de 1,20
mm, tubo superior onde se fixa o assento e encosto, em tubo de aço industrial retangular 30 x 50 mm, espessura de 1,20 mm, na cor preta.

- Fixação do Assento e do Encosto por parafusos , com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem.

- Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor cinza, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

- Medidas Aproximadas:

- Altura total – 820 mm.

- Profundidade total – 625 mm.

- Altura do chão ao assento – 460 mm.
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- Largura do assento – mínimo de 445 mm.

- Profundidade do assento – mínimo 400 mm.

- Altura do encosto – mínimo de 345 mm.

- Largura do encosto –mínimo de  405 mm.

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

33 LONGARINA 05 LUGARES

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da longarina.

Especificações técnicas: 

Encosto: injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³, isento de CFC.

- Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta.

Assento: em compensado mul�laminado 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico, curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada 50
mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³, isento de CFC.

Reves�mento:  em tecido sinté�co, poliéster, a escolha no catalogo do fabricante.

- Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta.

Estrutura: da longarina, sendo os pés laterais, central, em tubo de aço industrial oblongo 40 x 

77 mm, parede de 1,90 mm, estrutura lateral em tubo de aço industrial retangular 30 x 70 mm, espessura de 1,20 mm, tubo superior onde se fixa o assento e encosto, em tubo de aço industrial retangular
30 x 50 mm, espessura de 1,20 mm, na cor preta.

- Fixação do Assento e do Encosto por parafusos, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem.

- Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor cinza, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

Medidas Aproximadas:

- Altura total – 820 mm.
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- Profundidade total – 625 mm.

- Altura do chão ao assento – 460 mm.

- Largura do assento – mínima de 445 mm

- Profundidade do assento – mínima de 420 mm.

- Altura do encosto – mínima de 350 mm.

- Largura do encosto –mínima de  405 mm.

 

APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ABAIXO JUNTO À PROPOSTA

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

 

GRUPO 4 – POLTRONAS DE AUDITÓRIO

34 POLTRONA AUDITÓRIO CONVENCIONAL

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona.

Especificações técnicas: 

Assento: em madeira/compensado mul�laminado resinado, moldado anatomicamente aquente com mínimo de  13 mm de espessura.

- Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, na parte inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés laterais, com apoio redondo em numero
de dois por assento, medindo aproximadamente 1,6 x 0,5 cm.

Encosto em  madeira/compensado mul�laminado resinado, moldado anatomicamente a quente com mínimo 13 mm de espessura com dupla curvatura anatômica de forma a permi�r a acomodação das
regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.

- Espuma injetada, anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isenta de CFC, com densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no
encosto.

Reves�mento: em tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado, na cor a escolha no catalogo do fabricante.

- Lateral com a parte central em compensado de mínima de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto, ao centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020  aproximadamente com 22,5 x 2
cm, arrebitados ao centro em dois pontos de ambos os lados

- Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, em Aço SAE 1020.

 Estrutura : de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,9 mm.
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- Componentes metálicos unidos por solda do �po MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.

- Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura mínima de 03 mm, e pino de Aço SAE 1213 com  aproximadamente 10 mm de diâmetro, com porcas garras para sua fixação ou
tecnologia similar. 

- Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura mínima de 04 mm, com porcas garras para sua fixação ou com tecnologia similar ou superior de fixação.

- Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, abas de perfil de aproximadamente 1,5 cm, texturizado, com sistema rápido de montagem e desmontagem, permi�ndo troca de
tecido em caso de necessidade sem quebra ou troca da mesma.

- Parafusos de fixação do assento e encosto  com trava, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas de garra Dupla forjadas a frio, encravadas e rebitadas na madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.

- Batentes do final de curso do assento retrá�l em Poliamida 6.0 na cor preta.

- Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- Prancheta escamoteavel em MDF ou MDP espessura mínima de 18 mm, na cor preta, acabamento lateral em perfil de PVC ou material similar ou superior, podendo ser instalado em ambos os lados
segundo a necessidade, quando não em uso, aloja-se internamente dentro do braço na lateral da poltrona.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

 

Dimensões aproximadas do produto:

- Altura do encosto – 450 mm.

- Largura do encosto – 450 mm.

- Largura do assento – 480 mm.

- Profundidade do assento – 480 mm.

- Altura total – 860 mm.

- Profundidade total – 455/640 mm.

- Largura total – 635 mm.

- Altura do chão ao assento – 465 mm.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

-Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir 

acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista,
deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Laudo de conformidade para com a NBR-15878 da ABNT.

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

-Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

-Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;
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-Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

35 POLTRONA AUDITÓRIO OBESO

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação da poltrona: 

Especificações técnicas: 

Assento: reba�vel em compensado mul�laminado resinado, moldado anatomicamente aquente com mínimo de 18 mm de espessura.

- Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, na parte inferior tubo oblongo de mesma especificação dos pés laterais, com apoio redondo em número
de dois por assento, medindo aproximadamente1,6 x 0,5 cm.

Encosto: compensado mul�laminado resinado, moldado anatomicamente a quente com mínimo 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica de forma a permi�r a acomodação das regiões dorsal
e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral.

- Espuma expandida, anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no
encosto.

- Reves�mento: em tecido de poliéster sem costuras e fixados as madeiras por grampos com acabamento zincado, na cor a escolha no catalogo do fabricante.

-Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto, ao centro, travamento em chapa de aço chata SAE 1020 com 22,5 x 2 cm, arrebitados ao centro em
dois pontos de ambos os lados

- Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, em Aço SAE 1020.

Estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura mínima da parede de 1,90 mm.

- Componentes metálicos unidos por solda do �po MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.

- Suporte basculante do assento em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 03 mm, e pino de Aço SAE 1213 com  aproximadamente10 mm de diâmetro, com duas porcas garras para sua fixação, sendo
um de cada lado do assento.

- Suporte do encosto em chapa de Aço SAE 1020 com espessura de 04 mm, com duas porcas garras para sua fixação, sendo um de cada lado do encosto.

- Encosto com contracapa em tecido de poliéster, parafusos de fixação do assento e encosto do �po Sextavado Flangeado com trava ou outro de qualidade similar ou superior, na bitola ¼”x 20fpp, e porcas
de garra Dupla forjadas a 

frio, encravadas e rebitadas na madeira em ambos os lados, evitando que se soltem.

- Batentes do final de curso do assento retrá�l em Poliamida 6.0 na cor preta.

- Apóia Braços injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de Aço SAE 1020 tratada quimicamente.

- Prancheta escamoteavel em MDF ou MDP mínimo de 18 mm de espessura, na cor preta, acabamento lateral em perfil de PVC ou similar ou superior, podendo ser instalado em ambos os lados segundo a
necessidade, quando não em uso, aloja-se internamente dentro do braço na lateral da poltrona.

- Componentes metálicos devem possuir tratamento de super�cies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura.

- Pintura a pó, do �po híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados.

 

- Dimensões aproximadas do produto:

- Altura total da poltrona – 820 mm.

- Altura do encosto – 470 mm.

- Largura do encosto – 760 mm.

- Largura total da poltrona – 900 mm.

- Profundidade total – 640 mm.
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- Profundidade do assento – 480 mm.

- Largura do assento – 750 mm.

- Altura do chão ao assento – 460 mm.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM A PROPOSTA:

 

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir 

acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista,
deverá apresentar documento de comprovação técnica;

- Laudo de conformidade para com a NBR-15878 da ABNT.

- Laudo de conformidade para com as NBR-14961/16 - NBR-8515/16 – NBR-8910/16 – NBR-8537/15 – NBR-8619/15 – NBR-8797/17 – NBR-9178/15 – 9176/16 – 9177/15 – 8516/15, da ABNT, por
laboratório acreditado pelo INMETRO – Espumas de PU flexíveis.

- Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo
florestal responsável ou de reflorestamento;

-Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora.

-Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

-Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada.

GRUPO 5 – DIVISÓRIAS

36 DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação da divisória

Especificações técnicas: 

Divisória :com módulos de largura �pica de 900 mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permi�r a intercambialidade entre si.

Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente reu�lizável), conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em
cer�ficado válido emi�do pela ABNT.  

Espessura mínima 70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego, em BP, do piso ao teto. O fechamento será duplo, em painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra
insetos e fungos. Densidade dos painéis deve variar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³.

Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas de Lã de PET, material 100% reciclável, composto por fibras de poliéster, atóxico.

Os painéis de fechamento:  deverão ser do �po MDP ou MDF, 15mm de espessura mínima, com reves�mento melamínico BP nas duas faces, acabamento madeirado ou liso, conforme definido em projeto.
As placas deverão ser cortadas em maquinário específico, e deverão estar em seu esquadro perfeito. Deverão ser aplicadas fitas de borda em PVC ou similar ou de melhor qualidade, com espessura mínima
de 1,00 mm, em todo o perímetro das placas, e sua aplicação deverá ser realizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio para esse fim. O sistema de fixação dos painéis será do �po
saque frontal.

Conjunto estrutural:  (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 em todos os perfis.

A estrutura interna será composta por perfis ver�cais (montantes) em alumínio extrudado, �po tubular, com espessura mínima de parede de 1,3mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois compar�mentos �po canaleta em cada face, para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos.

Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis �po guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50 mm de altura, visando permi�r o bom nivelamento e também absorver
eventuais desníveis que possam exis�r no piso teto e paredes. Os perfis �po guia deverão ter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade
estrutural da divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas.
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Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão u�lizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem possuir a mesma espessura mínima de 70 mm conferindo
uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permi�r o saque individual e frontal de uma das faces, permi�ndo acesso ao seu interior, de forma que possam ser u�lizados para eventuais
descidas de fiação e seja garan�do o acesso para manutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para melhor fluidez do espaço.

Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acús�ca do conjunto e ajudar a corrigir pequenas imperfeições da super�cie.

Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostá�ca ou anodizado no padrão alumínio natural ace�nado.

O conjunto deve permi�r passagem de cabeamento por todo o interior ou, opcionalmente, passagem de cabeamento ver�cal pela coluna “T”.

 

DOCUMENTAÇÃOCOMPLEMENTARASERAPRESENTADACOMAPROPOSTA:

 

Cer�ficado de conformidade com a NBR 15141:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a corretaiden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Comprovar através de cer�ficado de conformidade emi�do pela própria ABNT ou outra en�dade devidamente acreditada pelo INMETRO da indústria fabricante dos mobiliários o atendimento a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

 

 

37 DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA DECORADA

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação da divisória

Especificações técnicas: 

Divisória: com módulos de largura �pica de 900 mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permi�r a intercambialidade entre si.

Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente reu�lizável), conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em
cer�ficado válido emi�do pela ABNT.

Espessura mínima de 70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego, em painéis decorados PET, do piso ao teto. O fechamento será duplo, em painéis de madeira termo fundida,
prensada e tratada contra insetos e fungos. Densidade dos painéis deve variar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³.

Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com aproximadamente 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas de Lã de PET, material 100% reciclável, composto por fibras de
poliéster, atóxico.

Os painéis: de fechamento deverão ser do �po ECOLÓGICOS decora�vos PET em placas de MDF ou MDP 15mm com usinagens em baixo relevo, padrão de desenho a definir, reves�dos no sistema à vácuo
(reves�mento acompanha desenho das usinagens, reves�ndo totalmente o painel) com resina PET (resina composta de até 80% de material reciclado), resistentes ao impacto, com variedade e estabilidade
de cores, com tratamento contra amarelado, mofos, cupins, umidade e gorduras. As placas deverão ser cortadas em maquinário específico, e deverão estar em seu esquadro perfeito.
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Nos painéis, pela face interna, deverão ser executados frisos guia, junto às bordas ver�cais e paralelos a estas, com o obje�vo de guiar a aplicação dos ganchos de fixação e uniformizar o processo, evitando
que erros na instalação dessas peças possam vir a prejudicar a montagem em obra e seu resultado final. O sistema de fixação dos painéis será do �po saque frontal.

Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 em todos os perfis.

A estrutura interna será composta por perfis ver�cais (montantes) em alumínio extrudado, �po tubular, com espessura mínima de parede de 1,3mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois compar�mentos �po canaleta em cada face, para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos.

Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis �po guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50mm de altura, visando permi�r o bom nivelamento e também absorver
eventuais desníveis que possam exis�r no piso teto e paredes. Os perfis �po guia deverão ter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade
estrutural da divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas.

Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão u�lizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem possuir a mesma espessura mínima da divisória (70 mm)
conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permi�r o saque individual e frontal de uma das faces, permi�ndo acesso ao seu interior, de forma que possam ser u�lizados para
eventuais descidas de fiação e seja garan�do o acesso para manutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para melhor fluidez do espaço.

Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acús�ca do conjunto e ajudar a corrigir pequenas imperfeições da super�cie.

Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostá�ca ou anodizado no padrão alumínio natural ace�nado.

O conjunto deve permi�r passagem de cabeamento por todo o interior ou, opcionalmente, passagem de cabeamento ver�cal pela coluna “T”.

 

DOCUMENTAÇÃOCOMPLEMENTARASERAPRESENTADACOMAPROPOSTA:

 

Cer�ficado de conformidade com a NBR 15141:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a correta iden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Comprovar através de cer�ficado de conformidade emi�do pela própria ABNT ou outra en�dade devidamente acreditada pelo INMETRO da indústria fabricante dos mobiliários o atendimento a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

 

38 MICRO PERSIANAS 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da micro persiana

Especificações técnicas: 

Persianas para u�lização exclusiva entre vidros, instaladas diretamente nos quadros de fechamento da divisória.

Cabeceira e Base deverão ser em chapa de aço 0,45 x 0,80, NBR 5915 EM, com fundo primer epóxi cromato de zinco com 4 mícron, e 4 mícron de �nta para acabamento �po Poliéster em Estufa com PMT
204 °C.
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As lâminas da persiana serão com mínima de 16mm de largura, em alumínio laminado, Liga 5182 H19, com pintura de acabamento em Poliéster, sistema Coil coa�ng, com 4 mícron de camada e PMT 204 °C
totalizando 0,21 de espessura.

Cordões das persianas em fios de nylon trançados, na cor predominante da persiana. Acionamento na divisória entre vidros com conjunto de transmissão com cabo de aço flexível de torção 1/8” com capa
de polipropileno, e botão de giro na cor da estrutura da divisória, junto ao canal ver�cal, que permite o basculamento das lâminas.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  ASER APRESENTADA COM APROPOSTA:

 

 Apresentar Declaração de Garan�a, específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo, e caso haja código de cer�ficação do produto, informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

 

39 DIVISÓRIA PISO TETO MISTA

Variação máxima de 5% nas medidas 

Fornecimento e montagem/instalação da divisória.

Especificações técnicas: 

Divisória: com módulos de largura �pica variando entre 900mm a 1200mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permi�r a intercambialidade entre si.

Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente reu�lizável), conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em
cer�ficado válido emi�do pela ABNT.

Espessura mínima de  70 mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento cego do piso até 900mm, em BP, e vidro duplo até o teto.

O fechamento da parte inferior será duplo, em painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos. Densidade dos painéis deve variar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³.

Entre os painéis de fechamento deverá ficar um vão livre com aproximadamente 56mm, que deverá ser totalmente preenchido com Placas de Lã de PET, material 100% reciclável, composto por fibras de
poliéster, atóxico, para melhor desempenho acús�co da divisória.

Os painéis: de fechamento deverão ser do �po MDP ou MDF, mínimo de 15mm de espessura, com reves�mento melamínico BP nas duas faces, acabamento madeirado ou liso, conforme definido em
projeto. As placas deverão ser cortadas em maquinário específico, e deverão estar em seu esquadro perfeito. Deverão ser aplicadas fitas de borda em PVC, com espessura mínima de 1,00mm, em todo o
perímetro das placas, e sua aplicação deverá ser realizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio para esse fim.

Fechamento da parte superior será em quadros de vidro duplo, sendo os vidros com mínimo de 6 mm de espessura cada, incolores, de segurança (temperados, ou laminados 3 mm + película PVB + 3 mm)
encaixilhados em perfis exclusivos de alumínio com desenho levemente arredondado e sem rebaixos na face do perfil que poluam visualmente o conjunto, montados com ângulos de 45 graus (meia
esquadria). A seção do perfil do quadro de vidro deverá ter no máximo 35mm de altura, para garan�r a leveza esté�ca do conjunto montado. Para acomodação dos vidros nos quadros serão u�lizados perfis
não aparentes �po “vírgula” em PVC, para eliminar qualquer atrito ou vibrações decorrentes de eventuais impactos no conjunto além de contribuir com o isolamento do som, e com a vedação acús�ca dos
quadros. Pela face interna dos perfis dos quadros de vidro, deverão exis�r frisos guia, junto às bordas ver�cais e paralelos a estas, com o obje�vo de guiar a aplicação dos ganchos de fixação e uniformizar o
processo, evitando que erros na instalação dessas peças possam vir a prejudicar a montagem em obra e seu resultado final. O sistema de fixação dos painéis/quadros será do �po saque frontal.

Na união entre os diversos �pos de fechamento, na horizontal, deverá ser u�lizado um perfil de paginação 100% em alumínio extrudado, na mesma cor da estrutura, para guiar e uniformizar os canais
horizontais entre as placas, mantendo os canais alinhados e com altura constante de 8mm. Não serão aceitos montantes travessa internos em subs�tuição aos perfis de paginação, pois não oferecem o
mesmo acabamento e não garantem de forma efe�va o alinhamento e uniformização da espessura dos canais, dificultando inclusive os processos de remanejamento.

Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 em todos os perfis.

A estrutura interna será composta por perfis ver�cais (montantes) em alumínio extrudado, �po tubular, com espessura mínima de parede de 1,3mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois compar�mentos �po  canaleta em cada face, para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos.

Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis �po guia em alumínio extrudado, seção “U”, com aproximadamente 50mm de altura, visando permi�r o bom nivelamento e
também absorver eventuais desníveis que possam exis�r no piso teto e paredes. Os perfis �po guia deverão ter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas.
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Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão u�lizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem possuir a mesma espessura mínima de 70mm, conferindo
uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permi�r o saque individual e frontal de uma das faces, permi�ndo acesso ao seu interior, de forma que possam ser u�lizados para eventuais
descidas de fiação e seja garan�do o acesso para manutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para melhor fluidez do espaço.

Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acús�ca do conjunto e ajudar a corrigir pequenas imperfeições da super�cie.

Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostá�ca ou anodizado no padrão alumínio natural ace�nado.

O conjunto deve permi�r passagem de cabeamento por todo o interior (incluindo o perímetro dos quadros de vidros) ou, opcionalmente, passagem de cabeamento ver�cal pela coluna “T”.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM APROPOSTA:

 

Cer�ficado de conformidade com a NBR 15141:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a correta iden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Comprovar através de cer�ficado de conformidade emi�do pela própria ABNT ou outra en�dade devidamente acreditada pelo INMETRO da indústria fabricante dos mobiliários o atendimento a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

 

40 MÓDULO DE PORTA DE GIRO CEGA

DIMENSÕES: 900 X 86 X 2100 MM

Fornecimento e montagem/instalação do módulo.

Especificações técnicas: 

Módulo : de porta simples, de giro, para divisórias mínimo 70 mm de espessura. Folha única com 38 mm de espessura, cega em BP. Módulo �pico com aproximadamente 900mm de largura, e 2100mm de
altura. Os módulos de porta devem permi�r a intercambialidade entre si, e com os demais módulos da divisória.

Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente reu�lizável), conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em
cer�ficado válido emi�do pela ABNT.

Folha de porta composta por painéis de madeira termo fundida, prensada e tratada contra insetos e fungos, do �po MDF OU MDP, com reves�mento melamínico BP nas duas faces, acabamento madeirado
ou liso, conforme definido em projeto. Densidade dos painéis deve variar entre 685 kgf/m³ e 733,3 kgf/m³.

Folha de porta deverá ser maciça, com espessura mínima de 38 mm. A folha de porta deverá ser cortada em maquinário específico, e deverá estar em seu esquadro perfeito. Deverão ser aplicadas fitas de
borda em PVC, com espessura mínima de 2,00mm, em todo o perímetro da folha de porta, e sua aplicação deverá ser realizada pelo sistema hot-melt, em equipamento industrial próprio para esse fim. As
folhas de porta devem ser totalmente maciças, não sendo permi�do o uso de soluções ocas que reduzam o desempenho acús�co do produto.

A folha de porta será fixada aos batentes através de dobradiças especiais, compostas em alumínio extrudado, anéis de nylon an�rruído e pino em alumínio sólido como eixo de giro - parafusadas à folha de
porta e encaixadas a rebaixos nos batentes e fixadas a estes por pressão. Os batentes devem ter obrigatoriamente a funcionalidade de permi�r a alteração do lado de abertura da porta sem que seja
necessário subs�tuir a folha de porta, tampouco qualquer outro componente do conjunto dos batentes. Fechaduras La Fonte, referência 515 AEE (alumínio escovado envernizado) ou CRA (cromo
ace�nado) ou similar ou superior.
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Conjunto estrutural:  (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 em todos os perfis.

A estrutura interna será composta por perfis ver�cais (montantes) em alumínio extrudado, �po tubular, com espessura mínima de parede de 1,3mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois compar�mentos �po canaleta em cada face, para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos.

Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis �po guia em alumínio extrudado, seção “U”, com 50mm de altura, visando permi�r o bom nivelamento e também absorver
eventuais desníveis que possam exis�r no piso teto e paredes. Os perfis �po guia deverão ter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a estabilidade
estrutural da divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas.

Batentes em alumínio extrudado em formato exclusivo com espessura mínima de 70mm para perfeita interface com as divisórias especificadas.

Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acús�ca do conjunto e ajudar a corrigir pequenas imperfeições da super�cie.

Perfis em borracha com desenho exclusivo devem ser u�lizados nos canais ver�cais de aproximadamente 8mm entre os painéis de fechamento e batentes em ambos os lados da divisória/portas para
aumento do desempenho acús�co e complemento da estabilidade do fechamento.

Acabamento da estrutura da porta e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostá�ca ou anodizado no padrão alumínio natural ace�nado.

O conjunto deve permi�r passagem de cabeamento por todo o interior e deve ser possível a  instalação de interruptores diretamente nos perfis dos batentes, para acionamento da iluminação das salas.

Ainda sobre a passagem de fiação, o produto deverá atender a caracterís�ca “adequação a passagem de fiação”, conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em cer�ficado válido emi�do pela ABNT.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM APROPOSTA: 

 

Cer�ficado de conformidade com a NBR 15141:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a correta iden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Comprovar através de cer�ficado de conformidade emi�do pela própria ABNT ou outra en�dade devidamente acreditada pelo INMETRO da indústria fabricante dos mobiliários o atendimento a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada

 

41 DIVISÓRIA PISO TETO ACÚSTICA EM VIDRO DUPLO

Variação máxima de 5% nas medidas

Fornecimento e montagem/instalação da divisória

Especificações técnicas: 

Divisória:  com módulos de largura �pica variando entre 900mm a 1200mm, ou conforme especificado em projeto. Os módulos devem permi�r a intercambialidade entre si.

Ainda sobre a intercambialidade, o produto deverá atender a classificação de “capacidade de remanejamento” (isto é, totalmente reu�lizável), conforme NBR 15.141:2008, devidamente atestado em
cer�ficado válido emi�do pela ABNT.

Espessura mínima de 70mm em todo o comprimento da divisória, com fechamento em vidro duplo do piso ao teto.
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Fechamento da divisória será em quadros de vidro duplo, sendo os vidros com aproximadamente 6 mm de espessura cada, incolores, de segurança (temperados, ou laminados 3 mm + película PVB + 3 mm)
encaixilhados em perfis exclusivos de alumínio com desenho levemente arredondado e sem rebaixos na face do perfil que poluam visualmente o conjunto, montados com ângulos de 45 graus (meia
esquadria). A seção do perfil do quadro de vidro deverá ter no máximo 35mm de altura, para garan�r a leveza esté�ca do conjunto montado. Para acomodação dos vidros nos quadros serão u�lizados perfis
não aparentes �po “vírgula” em PVC, para eliminar qualquer atrito ou vibrações decorrentes de eventuais impactos no conjunto além de contribuir com o isolamento do som, e com a vedação acús�ca dos
quadros. Pela face interna dos perfis dos quadros de vidro, deverão exis�r frisos guia, junto às bordas ver�cais e paralelos a estas, com o obje�vo de guiar a aplicação dos ganchos de fixação e uniformizar o
processo, evitando que erros na instalação dessas peças possam vir a prejudicar a montagem em obra e seu resultado final. O sistema de fixação dos quadros será do �po saque frontal

 

Conjunto estrutural: (interno e externo) 100% em alumínio extrudado em perfis de formato exclusivo – liga 6060 ou superior e têmpera T5 em todos os perfis.

A estrutura interna será composta por perfis ver�cais (montantes) em alumínio extrudado, �po tubular, com espessura mínima de parede de 1,3mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. O montante deverá ter dois compar�mentos �po canaleta em cada face, para encaixe dos ganhos de nylon do sistema de fixação dos fechamentos.

Os montantes serão travados e fixados ao teto e ao piso por meio de perfis �po guia em alumínio extrudado, seção “U”, com aproximadamente 50mm de altura, visando permi�r o bom nivelamento e
também absorver eventuais desníveis que possam exis�r no piso teto e paredes. Os perfis �po guia deverão ter espessura mínima de parede de 1,2mm, conferindo a resistência necessária à peça para a
estabilidade estrutural da divisória. As guias devem ser fixadas ao piso, teto e paredes por meio de parafusos e buchas.

Para a composição do layout e interação entre as paredes de divisória serão u�lizados conectores em “T” e conectores em “L” que devem possuir a mesma espessura total da divisória mínima de (70mm)
conferindo uniformidade à instalação. Os conectores em “T” devem permi�r o saque individual e frontal de uma das faces, permi�ndo acesso ao seu interior, de forma que possam ser u�lizados para
eventuais descidas de fiação e seja garan�do o acesso para manutenção. Os conectores em “L” atendem aos ângulos de 90°, com design arredondado para melhor fluidez do espaço.

Tiras de espuma autocolante devem ser aplicadas às calhas de piso, teto e paredes para incrementar a acús�ca do conjunto e ajudar a corrigir pequenas imperfeições da super�cie.

Perfis em borracha com desenho exclusivo devem ser u�lizados nos canais ver�cais de aproximadamente 8mm entre os quadros de fechamento em ambos os lados da divisória para aumento do
desempenho acús�co e complemento da estabilidade do fechamento.

Acabamento da estrutura da divisória e dos perfis em pintura epóxi pó eletrostá�ca ou anodizado no padrão alumínio natural ace�nado.

O conjunto deve permi�r passagem de cabeamento por todo o interior (incluindo o perímetro dos quadros de vidros) ou, opcionalmente, passagem de cabeamento ver�cal pela coluna “T”.

 

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A SER APRESENTADA COM APROPOSTA:  

 

Cer�ficado de conformidade com a NBR 15141:2008, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora também acreditada pelo Inmetro. As informações constantes no cer�ficado deverão ser
suficientes para a correta iden�ficação do produto ou vir acompanhado do seu respec�vo laudo de avaliação emi�do por laboratório acreditado pelo Inmetro;

Laudo de profissional competente, emi�da por Médico e engenheiro de segurança do trabalho ou Ergonomista, devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma
Regulamentadora NR-17 referente a ergonomia do Ministério do Trabalho, sendo que no caso do laudo ser por engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional
assinante junto com o comprovante de pagamento de quitação do �tulo CREA e para casos de emissão do laudo por Ergonomista, deverá apresentar documento de comprovação técnica;

Comprovar através de cer�ficado de conformidade emi�do pela própria ABNT ou outra en�dade devidamente acreditada pelo INMETRO da indústria fabricante dos mobiliários o atendimento a NBR–
14020:2002 e NBR–14024:2004;

Cer�ficado de Processo de Preparação e Pintura em super�cies metálicas em nome da empresa fabricante dos produtos, emi�do pela própria ABNT ou outra empresa cer�ficadora,

Cer�ficado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, tal cer�ficação deverá estar em nome do Fabricante do mobiliário comprovando a procedência da madeira proveniente de manejo florestal
responsável ou de reflorestamento;

Apresentar declaração de Garan�a específica para este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação;

Apresentar Catálogo ou desenho ilustra�vo do respec�vo item, com iden�ficação de marca, Linha/modelo e caso haja código de cer�ficação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação
técnica e documentação apresentada 

 

GRUPO 6  - MOBILIÁRIO ESCOLAR - ARMÁRIOS, ESTANTES E ARQUIVOS

42 ARMÁRIO DUAS PORTAS EM AÇO,
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Fornecimento e montagem/instalação:

Dimensões aproximadas  de 198x090x040cm (variação +/-05%),

Todo em chapa 24 ou de espessura superior, com 02 portas de abrir com reforços internos �po ômega e puxadores estampados nas portas no sen�do ver�cal, com acabamento em PVC, contendo 04
prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do �po cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostá�ca a pó. Nos prazos e condições definidos no edita. Prazo mínimo de garan�a: 12
(doze) meses.

43

ARMÁRIO TIPO GUARDA-VOLUMES COM DEZESSEIS VÃOS 

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação Técnica:

Em aço, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm) ou de espessura superior. Os roupeiros em aço serão cons�tuídos por 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir
pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com �nta
especial na cor pla�na com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostá�co de pintura pó,
consolidando a super�cie do produto com 50 micra de espessura de �nta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plás�cas
niveladoras Ø3/8”. Dimensões aproximadas: Altura: 1945 mm; Largura: 1230 mm; Profundidade: 400 mm (variação+/-10%). Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento an�ferrugens. Eliminar rebarbas, respingos de solda esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Nos prazos e condições definidos no
edital. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

44

ARMÁRIO TIPO GUARDA-VOLUMES COM DOZE VÃOS 

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Em aço, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm) ou de espessura superior. Os roupeiros em aço serão cons�tuídos por 12 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir
pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com �nta
especial na cor pla�na com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostá�co de pintura a
pó, consolidando a super�cie do produto com 50 micra de espessura de �nta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas
plás�cas niveladoras Ø3/8”. Dimensões aproximadas: Altura: 1945 mm; Largura: 900 mm; Profundidade: 400 mm (variação+/-10%). Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda,
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento an�ferrugens. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Nos prazos e condições definidos no
edital. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

45

ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) ou de espessura superior, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada
400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embu�dos e as dimensões da porta e�quetas também embu�do é
de 75 x 40mm. Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com �nta especial com secagem em estufa; o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a
pintura pelo processo eletrostá�co de pintura a pó, consolidando a super�cie do produto com 50 micra de espessura de �nta, no mínimo. Rodapés em chapa de aço na mesma cor da estrutura com sapatas
niveladoras. Capacidade mínima: 35kg por gaveta. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento an�ferrugens.
Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Dimensões aproximadas: Altura: 1050 / Largura: 470 / Profundidade: 710 mm (variação +/-10%). Nos prazos e
condições definidos no edital Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses.

46 ESTANTE DESMONTÁVEL  

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Estante de aço desmontável, com 2000mm de altura, fechada nas laterais e no fundo por meio de painéis, dotada de 6 prateleiras formando 5 vãos de alturas ajustáveis. Chapa de aço SAE 1010/1020. -
Colunas em perfi l “L” de 30 x 40mm em chapa 13 (2,25mm); - Prateleiras em chapa 20 (0,90mm); - Painéis laterais e de fundo em chapa 24 (0,60mm). Seis prateleiras formando cinco vãos, removíveis e
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ajustáveis. Fixação das prateleiras por meio de parafusos de 1/4”x 1/2”, zincados e porcas com um mínimo de nove parafusos por prateleira. Pintura em �nta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostá�ca
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros. Dimensões aproximadas: 980mm X 920mm X 400mm, Cores: - Prateleiras, painéis laterais e fundo na cor CINZA; - Colunas na cor
AZUL. Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses.

47

ESTANTE EM AÇO FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA -

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Estante de aço para livros, com 2000mm de altura, dotada de 10 prateleiras fixadas às colunas por meio de encaixes formando vãos de alturas ajustáveis. CONSTITUINTES - Chapa de aço SAE 1010/1020. -
Colunas, pés e travessas em chapa 14 (1,90mm); - Prateleiras em chapa 20 (0,90mm); - Laterais das prateleiras em chapa 16 (1,50mm); - Reforço das prateleiras em chapa 20 (0,90mm); - Perfis de 30mm
para travamento em “X” em chapa 14 (1,90mm). Dez prateleiras fixadas às colunas por meio de encaixe, formando vãos de alturas ajustáveis. Sapatas niveladoras em metal cromado com base de
polipropileno injetado (ver componentes e insumos). Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas. Pintura em �nta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostá�ca brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Cores: - Prateleiras, laterias e perfis de travamento em "X" na cor CINZA; - Colunas, pés e travessas na cor AZUL. FABRICAÇÃO Para fabricação é indispensável
seguir projeto execu�vo, detalhamentos e especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material.  Aplicar tratamento an�-ferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240horas (conforme NBR 8094). O grau de corrosão não deve ser maior que Ri 1 (conforme NBR ISO 4628-3). Soldas devem possuir super�cie lisa e
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, super�cies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Estrutura:
composta por colunas, pés, travessas e perfis de travamento. Pés devem ter secção tubular e colunas em forma de “C”. Os pontos de união entre as colunas e os pés da estante, devem receber cordão de
solda con�nuo em todo perímetro. Prateleiras com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm. O bordo de fundo deve ter ainda um ressalto de no mínimo
25mm para limite dos 11 livros. As colunas devem ter furos de secção retangular alinhados no sen�do ver�cal e espaçados a cada 50mm (eixo a eixo), para fixação e ajuste de altura das prateleiras. Devem
receber ainda furação redonda de ø = 8mm e espaçamento 2,5mm (eixo a eixo) para fixação do travamento e das travessas. As travessas devem ter dobras de forma que garantam rigidez, e devem ser
fixadas as colunas por meio de parafusos de aço, zincados com porcas. Os perfis de reforço em forma de “U” devem ser soldados à face inferior de cada prateleira por solda a ponto. Travar o movimento
lateral por meio de perfis de 30 x 1500 x 1,9mm fixados em forma de “X” com parafuso no cruzamento. Dimensões aproximadas: 2000mm X 920mm X 580mm, GARANTIA - Três anos contra defeitos de
fabricação e oxidação.

GRUPO 7 - MOBILIÁRIO ESCOLAR - CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS 

48

CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA. COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS – TAMANHO PRÉ-INFANTIL.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Mesa com tampo liso confeccionado em resina termoplás�ca de alto impacto medindo 800mm x 800mm, para uso cole�vo e não individual, borda medindo 30mm, altura tampo/chão 530mm. Base da
mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo
tubo, e uma barra de sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, pés em tubo redondo de 1,5 polegadas, protegidos por sapatas arredondadas evitando o atrito com o chão, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto das cadeiras e no tampo da mesa.

Cadeira com assento e encosto em resina plás�ca virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplás�co, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas
mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 310mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira,
fixado por meio de parafusos. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material
plás�co, evitando corrosão e desgaste. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos
pés. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses. 

49 CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 3 (INFANTIL) -COR AMARELA.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Mobilário escolar composto por dois elementos independentes – (1) uma mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplás�ca, fabricada pelo processo de injeção termoplás�co; tampo em ABS
com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis/caneta. As dimensões da mesa do Conjunto Aluno obrigatoriamente deverão estar em conformidade com a norma
NBR 14006:2008, para o tamanho 3 na faixa de estatura de 1190 mm a 1420mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. A estrutura da mesa confeccionada é em 02 tubos aço industrial medindo
20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, formando a base do tampo e do porta livros, atracados por cuba termoplás�ca. Pés em formato de “U” permi�ndo o empilhamento da mesa. Ponteiras, para a
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proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por
solda MIG e pintada por �nta epóxi eletrostá�ca.

Cadeira fixa com 4 pés permi�ndo o empilhamento. As dimensões da cadeira do Conjunto Aluno deverão estar em conformidade com a NBR 14006:2008, para o tamanho 3 na faixa de estatura 1190 mm a
1420 mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida Norma. Assento e encosto confeccionados em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da super�cie liso,
sem ori�cios. Encosto com alça para facilitar o carregamento da cadeira. Ponteiras, para proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por �nta poliepox eletrostá�ca. A estrutura da cadeira é confeccionada por tubos aço
industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, cons�tuindo os pés da estrutura em formato de “U”. Par de tubo 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura 02 tubos, medindo 5/8” com 1,2mm
de espessura, realizando o reforço do assento.

Apresentar junto a proposta Cer�ficado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

50

CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 4 (JUVENIL) – 1º AO 5º - COR VERMELHA.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) uma mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplás�ca, fabricada pelo processo de injeção termoplás�co; tampo em
ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis/caneta. As dimensões da mesa do Conjunto Aluno obrigatoriamente deverão estar em conformidade com a
norma NBR 14006:2008, para o tamanho 4 na faixa de estatura de 1330 mm a 1590mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2. A estrutura da mesa confeccionada é em 02 tubos aço industrial
medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, formando a base do tampo e do porta livros, atracados por cuba termoplás�ca. Pés em formato de “U” permi�ndo o empilhamento da mesa. Ponteiras,
para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados
por solda MIG e pintada por �nta epóxi eletrostá�ca.

Cadeira fixa com 4 pés permi�ndo o empilhamento. As dimensões da cadeira do Conjunto Aluno deverão estar em conformidade com a NBR 14006:2008, para o tamanho 4 na faixa de estatura 1330 mm a
1590 mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida Norma. Assento e encosto confeccionados em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da super�cie liso,
sem ori�cios. Encosto com alça para facilitar o carregamento da cadeira. Ponteiras, para proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por �nta poliepox eletrostá�ca. A estrutura da cadeira é confeccionada por tubos aço
industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, cons�tuindo os pés da estrutura em formato de “U”. Par de tubo 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura 02 tubos, medindo 5/8” com 1,2mm
de espessura, realizando o reforço do assento.

Apresentar junto a proposta Cer�ficado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

51

CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA CJA 05.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

 Mesa Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERDE, dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” adi�vado com fibra
de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bi-
componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admi�ndo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Design,
detalhamento e acabamento conforme projeto.  No molde do tampo devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número iden�ficador do polímero, datador de lotes,
indicando mês e ano de fabricação, a iden�ficação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado.  No molde da travessa devem ser
gravados o datador de lotes, indicando mês e ano de fabricação, a iden�ficação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O
nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

Apresentar junto a proposta Cer�ficado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

52 CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 6 - ADULTO – 6º AO 9º ANO - COR AZUL.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) uma mesa e (1) cadeira. Mesa confeccionada em resina termoplás�ca, fabricada pelo processo de injeção termoplás�co; tampo em
ABS com formato retangular medindo 650mm x 510mm, dotado de porta copos e porta lápis/caneta. As dimensões da mesa do Conjunto Aluno obrigatoriamente deverão estar em conformidade com a
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norma NBR 14006:2008, para o tamanho 6 na faixa de estatura de 1590 mm a 1880mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida norma. A estrutura da mesa confeccionada é em 02
tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm de espessura, formando a base do tampo e dos porta livros, atracados por cuba termoplás�ca. Pés em formato de “U” permi�ndo o empilhamento
da mesa. Ponteiras, para a proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta, medindo 20mm x 20mm. Estrutura tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da
estrutura interligados por solda MIG e pintada por �nta poli-epox eletrostá�ca.

Cadeira fixa com 4 pés permi�ndo o empilhamento. As dimensões da cadeira do Conjunto Aluno deverão estar em conformidade com a NBR 14006:2008, para o tamanho 6 na faixa de estatura 1590 mm a
1880 mm. Tais dimensões estão descritas nas tabelas 1 e 2 da referida Norma. Assento e encosto confeccionados em polipropileno moldado por processo de injeção, com acabamento da super�cie liso, em
cada peça (assento/encosto). Ponteiras, para proteção dos pés, confeccionadas em polipropileno na cor preta medindo 20mm x 20mm. Toda a estrutura é tratada por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da mesma interligados por solda MIG e pintada por �nta poliepox eletrostá�ca. A estrutura da cadeira é confeccionada por tubos aço industrial medindo 20mm x 20mm com 1,2mm
de espessura, cons�tuindo os pés da estrutura em formato de “U”. Par de tubo 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura e 02 tubos, medindo 5/8” com 1,2mm de espessura, realizando o reforço do
assento.

Apresentar junto a proposta Cer�ficado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

53

CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA.

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Mesa com Tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm.
Altura tampo/chão 760mm, a marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado mul�laminado 15mm, reves�dos em fórmica na cor branca com acabamento em
PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x posicionado sob o tampo fabricada pelo processo de conformação mecânica por
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas ver�cais laterais
unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm Base dos pés em tubo oblongo medindo 20 x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma
barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas an�derrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 1,62mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem,
podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

54

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO 

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, reves�do de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, reves�dos em
laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES - Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, reves�do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Reves�mento da face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Dimensões acabadas: - Tampo: 1500mm
(largura) x 840mm (profundidade); - Assento: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade). Topos encabeçados com fita de bordo termoplás�ca extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polie�leno), com "primer" na face de colagem, acabamento de super�cie texturizado, na cor AZUL colada com adesivo "Hot Mel�ng". Estrutura da mesa composta de: - Pés
confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a
frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em
chapa 16 (1,5mm). Estrutura dos bancos composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa
longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm.
Ponteiras/ sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento an�ferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em �nta em pó
híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostá�ca, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra
defeitos de fabricação.

55 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:
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Composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP, reves�do de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em MDP, reves�dos de
laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES - Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm, reves�do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm
de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA. Reves�mento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Dimensões acabadas: - Tampo: 1500mm
(largura) x 700mm (profundidade); - Assento: 1350mm (largura) x 350mm (profundidade). Topos encabeçados com fi ta de bordo termoplás�ca extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP
(polipropileno) ou PE (polie�leno), com "primer" na face de colagem, acabamento de super�cie texturizado, na cor VERMELHA colada com adesivo "Hot Mel�ng". Estrutura da mesa e dos bancos
compostas de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE
1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular
20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento an�ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa
salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em �nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostá�ca, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros. Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

56

MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR),

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Com tampo em MDP ou MDF, reves�do na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Tampo em MDP ou MDF, com
espessura de 18mm, reves�do na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).
Reves�mento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).
Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admi�ndo-se tolerância de até +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados
com fita de bordo termoplás�ca extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polie�leno), com "primer" na face de colagem, acabamento de super�cie texturizado, na
cor AZUL, colada com adesivo "Hot Mel�ng". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para
espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve
apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes ver�cais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular,
diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Fixação
do tampo à estrutura através de: 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça
panela, fenda Phillips. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem,
isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo
internacional de reciclagem, apresentando o número iden�ficador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a iden�ficação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento an�ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300
horas. O grau de enferrujamento deve ser de F0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos metálicos em �nta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostá�ca, brilhante, polimerizada
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses a par�r da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

57 MESA RETA 1600X600X740mm COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS -

Fornecimento e montagem/instalação

Especificação técnica:

Super�cie de trabalho: Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Par�culas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Reves�mento em laminado
melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da super�cie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento
em fita de polies�reno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da super�cie), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 –
Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Painel frontal: Em madeira MDP com 18,0mm de espessura no mínimo. Reves�mento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na
mesma cor da super�cie de trabalho; as bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de polies�reno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo
processo HOLT-MELT. As estruturas laterais em forma de um “L”. Sapatas niveladoras em poliuretano Estrutura metálica, tratamento an�corrosivo por fosfa�zação e acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a abrasão e impacto. Após a montagem da mesa e todos seus componentes e acessórios, deverá apresentar um espaço livre, des�nado à acomodação e movimentação dos membros inferiores
dos usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS. Duas gavetas com frente em par�culas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura,
reves�mento em laminado melamínico de alta resistência em sua super�cie superior e inferior, na mesma cor do tampo; As frentes das gavetas possuem bordas protegidas por fita de polies�reno
semirrígido com espessura mínima de 3mm no mesmo padrão do reves�mento das laterais, com bordas arredondadas em todo seu perímetro externo, com raio mínimo de 2,5mm, colados a quente por
meio do processo HOT MELT; Corpo das gavetas em chapa de aço com espessura mínima de 0,9mm. Sistema de travamento: Travamento simultâneo das gavetas por meio de barra de alumínio com pinos e
travas reguláveis, fechadura cilíndrica com pino de aço com movimento orbital ao eixo; Possui duas cópias de chave com capa plás�ca de proteção e sistema escamoteável, evitando que a mesma se



17/02/2022 10:32 SEI/GDF - 80307254 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91005448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035520&infra_hash=c1ba… 71/98

quebre; Cada fechadura possui segredo único evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro. - Apresentar cer�ficado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edição
mais recente) para a mesa e 13.961 (edição mais recente) para o gaveteiro, emi�dos por cer�ficadora acreditada pelo INMETRO. Prazo mínimo de garan�a: 24 (vinte e quatro) meses.

GRUPO 8 - MOBILIÁRIO ESCOLAR - QUADROS

58
QUADRO BRANCO 200X120 CM

Confeccionado em MDF 09 mm, sobreposto por cerâmica magné�ca branca. Moldura em alumínio fosco com kit para instalação e suporte para marcador e apagador; Fixação invisível em PS com cantos
arredondados oferecendo maior segurança. Cor: Branco fosco. Dimensões (variação +/-10%): 90 x 120 cm. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

59
QUADRO DE AVISOS EM METAL

Com moldura em alumínio anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em Eucatex,10mm e acabamento em chapa de aço branca magné�ca. Dimensões: Altura: 90 cm; Largura: 150 cm. Garan�a
mínima: 12 (doze) meses.

60
QUADRO MURAL EM FELTRO

Com moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19mm profundidade; 01 fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: 1,20 x 0,90
m. Prazo mínimo de garan�a: 06 (seis) meses.

ITENS

61 E
62

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUs, 

Montado

Especificação:

Modelo “Split High Wall” com tecnologia INVERTER; Tipo de Ciclo: Frio, Cor: Branco; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE: “A” (conforme Portaria/Inmetro nº 007, de 04 de janeiro
de 2011 – E�quetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar An�-bactéria; vazão de ar de, no mínimo 500 m³/h; controle remoto e Termostato Digital; Funções “Sleep
e Swing”. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os
produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir iden�ficação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os
componentes especificados. Período mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

63 E
64

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUs

Montado

Especificação:

Modelo “Split High Wall” com tecnologia INVERTER; Tipo de Ciclo: Frio, Cor: Branco; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE: “A” (conforme Portaria/Inmetro nº 007, de 04 de janeiro
de 2011 – E�quetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar An�-bactéria; vazão de ar de, no mínimo 700 m³/h; controle remoto e Termostato Digital; Funções “Sleep
e Swing”. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os
produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir iden�ficação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os
componentes especificados. Período mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

65 E
66

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUs

Montado

Especificação:

 Modelo “Split High Wall”; Tipo de Ciclo: Frio, Cor: Branco; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE no mínimo “D” (conforme Portaria/Inmetro nº 007, de 04 de janeiro de 2011 –
E�quetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar An�-bactéria; vazão de ar de, no mínimo 1.150 m³/h; controle remoto e Termostato Digital; Funções “Sleep e
Swing”. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos
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deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir iden�ficação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes
especificados. Prazo mínimo de garan�a de 12 (doze) meses. 

67 E
68

BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS

Montado

Especificação:

 fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Estrutura ou suporte para o motor em
aço, com fino acabamento em pintura epóxi; Cuba em aço inox; Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização; Sistema de engrenagens helicoidais com quatro níveis
de velocidade; Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora, com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave
seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 01 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 01 batedor para massas leves; 01 batedor plano para massas
pesadas; 01 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz; Potência: 500wats; Voltagem: 220V (monofásica). Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O
equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. O equipamento deve vir acompanhado de “Manual de Instruções” em Português,
contendo: instruções de comutação de voltagem; orientações para instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento
da garan�a e/ou assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica autorizadas. O equipamento deverá atender as Normas ABNT NBR 14136: 2012 versão corrigida 4:2013 - Plugues e tomadas
para uso domés�co e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada – Padronização; AISI - American Iron and Stell Ins�tute.; ASTM/ A480M - Standart Specifica�on for General Requeriments for Flat-
Rolled  Stainless and Heart - Resis�ng Steel Plate, Sheet, and Strip; NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomés�cos e similares – Parte 1: Requisitos gerais; Resolução – CONAMA no 20 de
07/12/1994 - Ins�tui o Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - dB(A), de uso obrigatório a par�r desta Resolução para aparelhos eletrodomés�cos, que
venham a ser produzidos, importados e que gerem ruído no seu funcionamento; NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (Portaria 197/2010, do Ministério do Trabalho e Emprego).
Dimensões (variação +/-15%): Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm (Tolerância: +/- 15%). Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

69 E
70

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS

Montado

Especificação:

com capacidade aproximada de 200 litros por hora (400 pessoas/h aprox.) e cer�ficado pelo INMETRO. Armazenamento de água gelada: de 200 litros. Atendimento: mínimo de 400 pessoas. Reservatório
interno em Aço Inox 304; unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo opção as tensões 110v e 220v; isolação térmica em poliuretano, retendo a temperatura. Termostato interno com regulagem
fixa de 4° à 11°C e tomada de 3 pinos; serpen�na externa em cobre; Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os par�culados da água e o cloro livre. Vazão aprox.: 200 Litros de
água/ hora. Produto de cer�ficação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica
“APROVADO”. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

71 E
72

FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO PADRÃO FNDE. 

Montado

Especificação:

Torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de disposi�vo
“supervisor de chama”. FOGÃO: Com 06 queimadores duplos, compostos de queimador �po “cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador �po “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a
capacidade de 600g/ hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas. Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de controle �po
industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle.
Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como iden�ficação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir iden�ficação diferenciada para
fácil localização, além da iden�ficação para controle de temperatura. Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor. Pressão de trabalho: 2,8 kPa. Deverá ser fabricado
com 04 pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. Sapatas reguláveis cons�tuídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o
equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas
entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as
travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas
transversais cons�tuem-se no painel de fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) cons�tuído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), ob�da através de corte a laser, em uma peça única, onde se
encaixam as grelhas em número de 6. Reforços estruturais do tampo em aço inox, cons�tuídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a
ponto na forma de “V” ao longo da super�cie inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo aos pés, através de 4
cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de
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espessura, com furação para encaixe. Com 06 bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça. Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas
coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox para panelas, cons�tuídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. Grelhas de ferro
fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de 6. Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos autoatarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox
com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá contornar
todo o fogão e a entrada do gás se fará através de conexão �po “T”, de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da lateral esquerda do fogão. Ao “T” deverá ser acoplado um niple duplo de
1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para
condução de gases conforme ABNT NBR 14177:2008 versão corrigida 2018 - Tubo flexível metálico para instalações de gás combus�vel de baixa pressão. Altura máxima: 800 mm ou com sapatas
removíveis que permitam a passagem do fogão pelo vão da porta de acesso das cozinhas que possui 800mm de largura. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

73 E
74

FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.

Montado

Especificação:

Volume mínimo: 30 litros. Gabinete monobloco em aço galvanizado reves�do interna e externamente com pintura eletrostá�ca em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com
funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Disposi�vos e travas de segurança. Sapatas plás�cas. Prato giratório em vidro.
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compa�veis com a corrente de operação. Voltagem: 220V, conforme demanda. Garan�a mínima de 12 (doze) meses a par�r da data da entrega.
O equipamento deverá possuir selo do INMETRO.

75 E
76

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS

Montado

Especificação:

Fros�ree, linha branca, refrigerador ver�cal combinado, voltagem 220 V. O refrigerador deverá possuir cer�ficação INMETRO apresentando classificação energé�ca "A", conforme estabelecido na Portaria
n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do �po monobloco e portas reves�das em chapa de aço com acabamento em pintura
eletrostá�ca (em pó), na cor branca. Gabinete �po "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas reves�das com painéis plás�cos moldados com relevos para suporte das prateleiras
internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plás�cos, removíveis e reguláveis. Gaveta plás�ca para acondicionamento de frutas,
verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plás�ca no compar�mento do freezer. Formas para gelo no compar�mento do freezer. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
Sistema de refrigeração “fros�ree”. O gás a ser u�lizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000[MSR7] e alterações posteriores. Plugue e cordão de alimentação com cer�ficação INMETRO. O produto deve atender os requisitos de
segurança estabelecidos na ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomés�cos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

77 E
78

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS

Montado

Especificação:

fros�ree, linha branca, refrigerador ver�cal combinado, voltagem 220 V. O refrigerador deverá possuir cer�ficação INMETRO apresentando classificação energé�ca "A", conforme estabelecido na Portaria
n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do �po monobloco e portas reves�das em chapa de aço com acabamento em pintura
eletrostá�ca (em pó), na cor branca. Gabinete �po "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas reves�das com painéis plás�cos moldados com relevos para suporte das prateleiras
internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plás�cos, removíveis e reguláveis. Gaveta plás�ca para acondicionamento de frutas,
verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plás�ca no compar�mento do freezer. Formas para gelo no compar�mento do freezer. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
Sistema de refrigeração “fros�ree”. O gás a ser u�lizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº
99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000 e alterações posteriores. Plugue e cordão de alimentação com cer�ficação INMETRO. O produto deve atender os requisitos de segurança
estabelecidos na ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomés�cos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

79 E
80

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LITROS 

Montado

Especificação:
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Dotado de sistema de monitoramento de abertura da tampa. Com copo removível em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,8 mm, com capacidade mínima de 8 litros. Tampa do copo em aço inox AISI
304, espessura mínima de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna, monitorada por sensor indu�vo que desligue o motor mediante sua abertura. Visor da tampa, removível, em
plás�co injetado atóxico, transparente. Gabinete do motor em aço inox AISI 304, espessura de 0,6mm. Dreno posicionado na parte superior do gabinete do motor de modo a não haver entrada de líquidos
no motor. Sapatas an�vibratórias de material aderente. Facas triplas (três lâminas duplas) em aço inox AISI 304. Eixo, mancal do eixo, e porca fixadora das facas em aço inox AISI 304. Interruptor liga/
desliga com proteção impermeável. Tecla para pulsar. Potência mínima de 1/2 CV. Tensão de alimentação: 220V. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses. O par�cipante, nos prazos e condições a serem
definidos no Edital, deverá apresentar os Cer�ficados das seguintes Normas: Portaria INMETRO nº 371 de 29 de dezembro de 2009 - Estabelece os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade
de Aparelhos Eletrodomés�cos e Similares, com foco nos requisitos de segurança, através do mecanismo de Cer�ficação, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR NM 60335-1:2010.; Portaria
INMETRO nº 328 de 08 de agosto de 2011 – Aprova todas as alterações, inclusões e subs�tuições dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Aparelhos Eletrodomés�cos e Similares, aprovados
pela Portaria Inmetro nº371/2009; Portaria INMETRO nº 589 de 05 de novembro de 2012 - Estabelece os requisitos técnicos para fios, cabos e cordões flexíveis elétricos que devem ser atendidos no
Programa de Avaliação da Conformidade para este objeto, com foco na segurança e visando à prevenção de acidentes; ABNT NBR 14136:2012 - versão corrigida 4:2013 – Plugues e tomadas para uso
domés�co e análogo até 20 A/ 250V em corrente alternada – Padronização; ABNT NBR NM 60335-1:2010 - Segurança de aparelhos eletrodomés�cos e similares. Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60335-
1:2006 - Ed. 4.2, MOD); ABNT NBR NM 287-4:2009 - Cabos isolados com compostos elastroméricos termofixos, para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive. Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC
60245-4:2004, MOD). 

81 E
82

PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO  

Montado

Especificação:

 Com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas. Cons�tuído de: Sistema de
tratamento através de elementos filtrantes que removem os par�culados da água e o cloro livre; Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente; Botão de acionamento automá�co
do �po fluxo con�nuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada); Câmara ver�cal de filtragem e purificação; Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento
an�corrosivo e acabamento em pintura eletrostá�ca a pó; Painel frontal em plás�co ABS de alta resistência com proteção UV; Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora; Pressão de funcionamento: 3 a 40
m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²); Temperatura de trabalho: 03 à 40º C Componentes para fixação e instalação: Canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores
para registro: flexível e mangueira; Produto de cer�ficação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência
bacteriológica “APROVADO”. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compa�veis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº
185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a par�r de 1º de janeiro de 2010.
Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Todo equipamento deve vir acompanhado de “Manual de Instruções”, em Português, fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para
instalação e forma de uso correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos para acionamento da garan�a e/ou assistência técnica; relação de oficinas de
assistência técnica autorizadas. O equipamento deverá estar de acordo com as Normas ABNT NBR 14908/2004 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para uso domés�co - Aparelho por pressão e
sucessoras; ABNT NBR 16098/2012 - Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano — Requisitos e métodos de ensaio (no que couber); NBR NM-IEC 335-1:1998 - Segurança de
aparelhos eletrodomés�cos e similares; INMETRO - Portaria nº 093, de 12 de março de 2007 - Avaliação da Conformidade - Aparelho para Melhoria da Qualidade da Água para Consumo Humano;
INMETRO - Portaria nº 191, de 10 de dezembro de 2003 - Avaliação da Conformidade para Bebedouro Elétrico. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses. alimentação  220 volts

83 E
84 

VENTILADOR DE COLUNA

Montado

Especificação:

 Nas seguintes condições: Cor: Preta; Grades: Aço cromado com tratamento an�ferrugem; Hélice: com 3 pás de polipropileno natural Diâmetro das hélices: 55 cm Diâmetro da grade de proteção: 60 cm
Controle de velocidade: rota�vo Potência do motor: 200 w Voltagem: bi-volt Velocidade: 1400 rpm Altura: 1,30 m (mínimo) e 1,95 m (máximo) Consumo: 0,20 Kwh. Todos os fios e cabos elétricos
u�lizados internamente deverão ser conforme a Norma Técnica NBR 9117 . Os cabos e os plugs elétricos u�lizados para ligação à rede de alimentação elétrica deverão ser conforme a Norma Técnica NBR
13.249. As super�cies das partes metálicas pintadas ou as produzidas em termoplás�co deverão ser, predominantemente, de cor preta. A haste da coluna de sustentação do ven�lador deverá ser tubular,
fabricada em alumínio, anodizada na cor preta ou polida.  A grade de proteção deverá ser cromada com tratamento an�ferrugem. DEVE POSSUIR SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Prazo mínimo de
garan�a: 12 (doze) meses. alimentação 110 e 220 volts 

85 E
86

VENTILADOR DE PAREDE 

Montado

Especificação:
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com no mínimo 1 (uma) hélice com 3 pás, com diâmetro mínimo de 50 cm e máximo 55cm. Base de fixação à parede em aço carbono. Tubo de fixação: comprimento do tubo de 150 a 170 mm (tolerância
de ± 2,5%). Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede. Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar,
referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell). Mancal com rolamento. O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. Suporte
de ligação entre base e a carcaça dotado de ar�culação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da ar�culação no sen�do ver�cal do conjunto motor e hélices, provido de mola para
sustentação do peso do equipamento ou de trava mecânica. O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, independente da altura
em que for instalado. As grades deverão ser em aço, com diâmetro no mínimo de 55cm e no máximo 60cm, com acabamento em pintura eletrostá�ca na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas
Munsell). Fixação da grade com 4 parafusos metálicos. As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas. Deverá possuir motor elétrico “monovolt”. O aparelho deverá apresentar Classe II
de isolação (isolação dupla), que deverá ser comprovada pela e�queta de dados técnicos. A voltagem do equipamento deverá seguir o padrão u�lizado em cada região geográfica do país. Os
equipamentos deverão apresentar controle de velocidade �po rota�vo, com no mínimo 3 (três) níveis de velocidade (baixa, média e alta). O acionamento deverá ser do �po “controle de parede”. Os
equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energé�ca de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades. DEVE POSSUIR SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Prazo mínimo 12 MESES. alimentação
110 e 220 volts  . Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

87 E
88

ARMÁRIO DE PAREDE PARA MEDICAMENTOS E PRIMEIROS SOCORROS

Montado

Especificação:

Produzido em aço, com tratamento an�ferrugem - Projetado para armazenar e organizar itens de primeiros socorros de maneira segura e de fácil acesso - Carga máxima: 15Kg distribuídos - Dimensões 
Aproximadas:  Largura: 400mm : Altura: 600mm : Profundidade: 125mm -Borda enrolada, sem arestas cortantes (mais segurança) :Acabamento superior com tratamento an�corrosivo e pintura
eletrostá�ca a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente . Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

89 E
90

BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 150 KILOS

Montado

Especificação:

Balança plataforma digital capacidade de 150kg divisão de 50 em 50 gramas bateria interna , em aço inox, com coluna, gabinete de plás�co injetado, com indicação de sobrecarga, com bateria com
indicador de carga, back light e alimentação 110 e 220 volts. pode usar sempre na tomada e quando faltar energia ou precisar levar para algum local sem energia, ela aciona a bateria que dura de 15 a 30
dias. acompanha fonte bi-volt , dimensão aproximada da plataforma 40 x 55 cm.  Caracterís�cas adicionais plataforma chapa de aço . Deverá conter todos os componentes necessários para o seu
funcionamento . Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

91 E
92

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 15 KILOS

Montado

Especificação:

Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt v, caracterís�cas adicionais: plataforma aço inoxidável, pés reguláveis, �po: digital, número dígitos: 5, dimensões aproximada: 375 x 425
mm, �po painel: lcd, material: aço carbono. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

93 E
94

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 30  KILOS 

Montado

Especificação:

Balança Digital Pesadora e Contadora. 30 kg. Programável via teclado, permi�ndo ao usuário configurá-la de acordo com a aplicação de pesagem ou contagem a que se des�na. Requer apenas a
informação do peso médio da peça, ou uma amostra, para efetuar automa�camente a contagem de grandes lotes de peças. Prato de pesagem em aço inox, dimensão aproximada:  35,9 x 25,1cm. Deverá
conter todos os componentes necessários para o seu funcionamento. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

95 E
96

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 LITROS,

Montado

Especificação:

Medidas aproximadas:
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Altura (Cen�metros) 0.91 

Largura (Cen�metros) 0.44

 

Profundidade (Cen�metros) 0.7

Cor Branca/Vermelha

Garan�a em Meses 6

Itens Inclusos Batedeira, cuba e 3 batedores espiral, raquete e globo

 

Peso do Produto (KG) 60

Material do Produto Aço Carbono com Pintura Epóxi, inox e polipropileno

Potência Motor Motor 1/2

Voltagem 127/220

Possuem grade de segurança que impede o acesso das mãos do usuário nas partes móveis do equipamento enquadrando-se com as normas do Ministério do Trabalho. 
- A fixação da tampa é feita através de um sistema isento de interferências de vibrações oriundas do motor e do ambiente externo aumentando sua segurança e sua higiene.

Possuir variações de velocidades projetadas de forma a atender a produção de uma gama ampla de diferentes �pos de massas e ba�dos; além de funcional o sistema é prá�co e de baixa manutenção.

Deverá conter todos os componentes necessários para o seu funcionamento.

97 E
98

CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL REFEITÓRIO - KIT COM 10 UNIDADES 

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação:

Estrutura fixa empilhável com 4 pés na cor preta ou azul e base prata .Assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).Cor do assento/encosto: Preto ou azul , Medidas aproximadas :Altura do
assento: 44 cmDimensões assento: 47 cm x 40 cm Dimensões encosto aproximado de: 46,5 cm x 31 cm Altura do assento aproximado : 44 cmAltura total: 80 cm Profundidade total aproximado : 55 cm
,Suporta até 100 kg. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

99 E
100

CENTRÍFUGA DE FRUTA 800 W 

Montado

Especificação:

centrifuga de frutas de 800w - ct (proinfância) especificações técnicas/ potência: 800w especificações técnicas/ coletor de polpa: 2l especificações técnicas/ frequência: 50/60 hz especificações técnicas/
comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m especificações do de sign/ suporte e grampos: alumínio escovado especificações do design/ tubo para polpa: aço inoxidável especificações do design/ cores disponíveis:
alumínio escovado/ alumínio escovado acessórios/ jarra de suco: 1.500 ml potência do juicer: 800w volume: 0,0 380 m³ cor: alumínio tensão: 220 v. Com todos os componentes necessários para o seu
funcionamento.Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

101 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS 
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E
102

Montado

Especificação:

liquidificador industrial, 2 litros, corpo em aço inox.alta rotação 18000 rpm, corpo do motor e copo em aço inox com alça, tampa: aluminio repuxado, potência: 800w, profundidade do copo aproximada:
21cm, frequência: 60hz, tensão: 127v, consumo: 0,70 kw/h, rotação: 18.000 rpm, altura aproximada: 49cm, capacidade de 2 litros.Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses.

103
E
104

FREEZER VERTICAL 565 LITROS

Montado

Especificação:

Freezer Ver�cal dupla ação ou similar - capacidade minima de 565 litros; dupla ação; 220 V; uso profissional; dimensões mínimas: 66 x 76 x 200 cm (comp. x larg. x alt.); Temperatura: +5 à -15; prateleiras
reguláveis em 4 níveis, chapas de aço internas e externa galvanizadas , pré pintadas,  manual em português, Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses. 

105
E
106

BALANÇO - 4 LUGARES (LADO A LADO)  – para crianças a par�r de 3 anos.

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação:

Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5” x 3,00 mm;  Coluna a cada dois assentos, que separe e dê sustentação; o espaço de circulação entre os  assentos e a coluna
devem respeitar os requisitos de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) per�nente(s);  Pé central em aço de 2”x 2,65 mm;   Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00 mm ou
sustentação em  corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8 mm de diâmetro;  Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser u�lizado o sistema de  movimentação/ar�culação
em parafusos de aço com diâmetro de ½”, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita subs�tuição;  Para o caso de u�lização de cordas
trançadas em Poliéster, a fixação deverá ser executada  através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito; 3  Parafusos de fixação a base do �po Parabolt em aço
galvanizado, medindo ⅜” x 3”;   Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2 mm, com encosto  sem emendas entre o assento e o encosto ou em Polie�leno rotomoldado* com
barra de segurança móvel e assento com encosto; *Obs.1: Polie�leno pelo processo de rotomoldagem, composto com adi�vo an�está�co e adi�vo an�-UV que protejam contra raios solares e
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garan�ndo a cor e a resistência do produto;  Flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permi�r a fixação do§ equipamento
através de parafusos sob base de concreto;  A pintura deverá ser eletrostá�ca em pó, em �nta Poliéster, com espessura mínima de 70  micrômetros;  O produto deverá ser todo colorido;   Dimensões :
Largura: 180 cm;  Altura: 220 cm;   Comprimento: 440 cm 

Documentos

ABNT – NBR 16071-2:2012 – Versão Corrigida:2012 – Playground – Requisitos de Segurança;  ABNT – NBR 16071-4:2012 – Versão Corrigida:2012 – Playground – Métodos de  Ensaio;  ABNT – NBR 16071-
5:2012 – Versão Corrigida:2012 – Playground – Projeto de área de  lazer;  ABNT – NBR 16071-6:2012 – Versão Corrigida:2012 – Playground – Instalação;  ABNT – NBR 16071-7:2012 – Versão Corrigida:2012
– Playground – Inspeção,§ manutenção e u�lização;  ABNT NBR 14922:2013 - Semiacabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio;  ABNT – NBR 8094:1983 – Material metálico reves�do e não
reves�do - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio;  ASTM G 154 - Standard Prac�ce for Opera�ng Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials;
 Demais normas vigentes na data do edital.

107
E
108

ESCORREGADOR – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação:

Rampa con�nua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente;  Fixação da rampa à escada através de barras de polie�leno laterais ou
central;  Corrimão incorporado à própria escada;§  Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;   Produto deverá ser fabricado em Polie�leno pelo processo de rotomoldagem, composto 
com adi�vos an�-está�co e adi�vo an�-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garan�ndo a cor e a resistência do produto;  Peças mul�coloridas; 
Não tóxico.  Dimensões:   Largura: 59 cm;ü  Altura mínima: 115,2 cm;ü  Comprimento: 205 cm. 3  Selo do INMETRO

Documentos

ABNT – NBR NM 300-1:2004 – Versão Corrigida:2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e �sicas;  ABNT – NBR NM 300-3:2004 – Versão Corrigida:2011 - Segurança de
brinquedos - Parte 3: Migração de certos elementos;  ABNT NBR 14922:2013 - Semiacabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio;  ASTM G 154 - Standard Prac�ce for Opera�ng Fluorescent
Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials;  Portaria n.° 108 – 13 de junho de 2005 – INMETRO – Cer�ficação compulsória dos  brinquedos e seus anexos;  Portaria n.° 321 – 29
de outubro de 2009 – INMETRO – Cer�ficação de Brinquedo; Portaria n.° 369 – 27 de setembro de 2007 – INMETRO – Requisitos adicionais para  ensaios toxicológicos em brinquedos;  Demais normas
vigentes na data do edital
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109
E
110

GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação técnica:

Peça composta por três partes: base, assentos e volante; Base com textura an�derrapante; *Obs.1: As distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente.
 Volante central fixo;  Eixo metálico central;  *Obs.2: O eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários.  Três assentos anatômicos e an�derrapantes; Apoio para os pés; 
 Produto deverá ser fabricado em Polie�leno pelo processo de rotomoldagem, composto  com adi�vo an�está�co e adi�vo an�-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo
tempo (sol e/ou chuva), garan�ndo a cor e a resistência do produto;  Em diversas cores;  3  Não tóxico;   Dimensões:   Diâmetro: 100 cm , Altura mínima: 49,5 cm.  Selo do INMETRO

Documentos

ABNT – NBR NM 300-1:2004 – Versão Corrigida:2011 - Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e �sicas;  ABNT – NBR NM 300-3:2004 – Versão Corrigida:2011 - Segurança de
brinquedos -  Parte 3: Migração de certos elementos;  ABNT NBR 14922:2013 - Semiacabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio, ASTM G 154 - Standard Prac�ce for Opera�ng Fluorescent
Ultraviolet (UV) Lamp  Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials;  Portaria n.° 108 – 13 de junho de 2005 – INMETRO – Cer�ficação compulsória dos  brinquedos e seus anexos;  Portaria n.° 321 –
29 de outubro de 2009 – INMETRO – Cer�ficação de Brinquedo;  Portaria n.° 369 – 27 de setembro de 2007 – INMETRO – Requisitos adicionais para  ensaios toxicológicos em brinquedos;  Demais normas
vigentes na data do edital

111
E
112

GANGORRA 2 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS

Fornecimento e montagem/ instalação 

Especificação técnica:

Gangorra em monobloco para duas crianças;  Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes; Base an�derrapante para apoio dos pés;   Assento anatômico e
an�derrapante;  Produto deverá ser fabricado em Polie�leno pelo processo de rotomoldagem, composto  com adi�vo an�está�co e adi�vo an�-UV que protejam contra raios solares e desbotamento
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garan�ndo a cor e a resistência do produto;  Em diversas cores; Não tóxico;  Dimensões:   Largura: 40 cm;ü  Altura mínima: 45 cm;ü  Comprimento: 111 cm.ü  Selo
do INMETRO 

Documentos

ABNT – NBR NM 300-1:2004 – Versão Corrigida:2011 - Segurança de brinquedos de playground - Parte 1: (Propriedades gerais, mecânicas e �sicas);  ABNT – NBR NM 300-3:2004 – Versão Corrigida:2011 -
Segurança de brinquedos de  playground - Parte 3: (Migração de certos elementos);  ABNT NBR 14922:2013 - Semiacabados de UHMW - Requisitos e métodos de ensaio;  ASTM G 154 - Standard Prac�ce
for Opera�ng Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp§ Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials;  Portaria n.° 108 – 13 de junho de 2005 – INMETRO – Cer�ficação compulsória dos  brinquedos e seus
anexos;  Portaria n.° 321 – 29 de outubro de 2099 – INMETRO – Cer�ficação de Brinquedo;   Portaria n.° 369 – 27 de setembro de 2007 – INMETRO – Estabelecer os requisitos adicionais para ensaios
toxicológicos em brinquedos;  Demais normas vigentes na data do edital

113
E
114

SECADORA DE ROUPAS 10 KG -

Montado

Sistema an�-rugas • Secagem por tombamento auto-reversível • Seletor deb temperatura de secagem • Seca 10Kg de roupas centrifugadas • Consumo de energia: 0,2 kWh • Voltagem: 110V ou 220V
(não é bivolt) • Cor: branco • Dimensões aproximadas: 85x60x54 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 30Kg

115
E
116

BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 PROINFÂNCIA

Fornecimento e montagem/ instalação 

Especificação técnica:

Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP reves�do com laminado melaminico e colchão em espuma D28.

Berço Dimensões: • Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) • Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular:
1000mm (+ou- 10mm) • Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) • Extensão ver�cal das grades: 750 (+ou- 10mm) • Distância regulável da super�cie do colchão à barra superior das grades:
de 180 a 480mm (faixa de regulagem)

Estrutura: • Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de “U” inver�do configurando a estrutura de cada cabeceira; • Quadro do estrado em
tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); • Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, reves�da nas duas faces em
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laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; • Ajuste do estrado em
altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; • Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes ver�cais,
reves�das nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA com 9 topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm,
com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); •
Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, reves�das nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA , com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo
perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. • Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em
nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as
rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); • Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. • Elementos metálicos pintados com �nta em pó, eletrostá�ca, hibrida Epóxi/
Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040). 

Requisitos de Segurança: • O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis – Berços e berços dobráveis infan�s �po domés�co – Parte 1: Requisitos de
Segurança.

RECOMENDAÇÕES:  Para fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes específicas para cada material.  Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento an�ferruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.  Soldas devem possuir super�cies lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, super�cies ásperas ou escórias. 10  As uniões entre tubos devem receber solda em todo o perímetro.  Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e
arredondados os cantos agudos.  Para fabricação do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e ecomendações das normas vigentes específicas para cada material. Colchão Dimensões: •
Comprimento: 1150mm • Largura: 620mm • Espessura: 120mm Caracterís�cas: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (�po “simples”), reves�do em uma das faces e nas laterais
em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral �po viés, e com acabamento da outra face do colchão plas�ficado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579
(partes 1 e 2) • Tratamento an�alérgico e an�-ácaro nos tecidos. Obs: O comprimento e a largura mínima do colchão a ser u�lizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e
as extremidades não exceda 3cm.

117 

COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE – (CO2) 

Fornecimento

Especificação técnica:

Descrição: • Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: • Comprimento: 100cm; • Largura: 60cm; • Espessura: 05cm. • Tolerâncias do produto acabado com base nas
dimensões declaradas na e�queta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Caracterís�cas: • Reves�mento em material têx�l plas�ficado, “atóxico”, ref. “CORINO”, na
cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; • Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537

1118

ALARME SIRENE INTERMITENTE

Fornecimento

Especificação técnica:

Sirene Escolar - Sirene Eletromecânica: Pressão sonora: mínimo 95 dB. Alcance: mínimo 200 m. Tensão: Bivolt manual, 12 V ou 24 V. Uso intermitente: mínimo 30 segs. Corrente: 350mA em 127V / 170mA
em 220V / 1,6A em 12V / 1,4A em 24V / 700mA em 48V. Garan�a: 1 ano 

119

BANCO PARA VESTIÁRIO

Fornecimento e montagem/ instalação 

Especificação técnica:

Retangular monobloco, com bordas arredondadas, com Altura de 0,45m, com tampo medindo 2 x 0.30 metros, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. Tampo confeccionado em MDF
de 15 mm, reves�do em sua face superior em laminado melamínico branco brilhante pós formável de 0,6mm de espessura. Acabamento de super�cie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em
PVC nas cores da super�cie. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branca brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2´ x 3/16´. A estrutura dos
bancos em aço receberá pintura eletrostá�ca com �nta epóxi em pó, na cor preta, polimerizada e em estufa. Todas as partes metálicas, devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso
e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento an�-ferruginoso por fosfa�zação. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. As peças plás�cas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser u�lizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada
exclusivamente pelo fornecedor. Prazo de garan�a: mínimo 12 (doze) meses.

120 CONTÊINER
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e
121

Fornecimento

Especificação técnica:

Em polie�leno com dreno, capacidade de 1000 litros, 4 rodízios, cor cinza, p/ material não reciclável. Prazo mínimo de garan�a: 12 (doze) meses. 

122

ENCADERNADORA PERFURADORA 

Fornecimento

Especificação técnica:

Descrição: encadernadora perfuradora manual: perfuradora manual para encadernações com espiral, permi�ndo perfurações de até 25 folhas por vez, com ajuste de margem e profundidade de acordo
com o diâmetro do espiral. gaveta para o depósito de resíduos. comprimento aproximado: 480mm. largura aproximada: 140mm. número de punções: 60. regulador de profundidade: 1 a 4 (que permite
fazer encadernações de até 500 folhas). capacidade de perfuração: 25 folhas por vez. confeccionada em aço. pintura eletrostá�ca 44 033.001.107 encadernadora/perfuradora. Prazo mínimo de garan�a:
12 (doze) meses.

123 Kit - Forno Turbo Elétrico Fast Oven Prp-004 220v + Bancada Mes-004 + 4 Assadeiras - 

Fornecimento

Especificação técnica:

Componentes do kit: 
- 1 Forno Turbo Elétrico Fast Oven Prp-004 G2 220V -  
- 1 Bancada Mesa Para Fornos Prp-004 Mes-004 - 
- 4 Formas de Alumínio Perfurado (extra) 
Forno Turbo prp 004 Elétrico –  
Descrição Técnica: 
- Este equipamento é u�lizado para assar pizzas, lasanhas, pães de queijo, bolos, salgados e carnes, proporcionando um cozimento uniforme. 
- Este forno é fabricado em aço inoxidável escovado. 
- Porta em vidro temperado 4 mm 
- Isolamento térmico com lã basál�ca. 
- Painel com teclas individuais para acionamento do motor (turbina) e lâmpada. 
- Controlador de temperatura com regulagem de 50°C a 250°C. 
- Controlador de tempo de cozimento com �mer de 120 minutos- Timer 
- Motor monofásico - 1/30 cv. 
- Iluminação interna Lâmpada halógena de 35 w. 
- Resistência blindada de 2000 w. 
- LED indicador de temperatura. 
- Acompanha 4 esteiras de 35 cm x 35 cm de alumínio com 7cm entre elas. 
- Turbina que distribui o calor uniformemente. 
- Visor de vidro temperado. 
- Tensão: 220V 
- Capacidade 4 esteiras 35cm x 35cm 
- Frequência: 50/60 Hz 
- Potência: 2000 w 
- Consumo 1,5 Kw/h 
- Peso Líquido – 24,2Kg 
- Peso Bruto – 27,1kg 
- Medidas Internas: 33 cm A x 46 L x 43 p 
- Medidas Externas: 50,5 cm A x 51,5cm L x 65 cm p 
- Medidas Embaladas: 54 cm A x 55 cm L x 67 cm p 

Mesa Para Fornos Prp-004 Mes-004 - 
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Mesa/bancada de apoio para fornos modelo PRP-004  
Ideal para o apoio do forno e para alocar assadeiras, tamanho padrão 35x35

- Tampo em aço inox escovado; 
- 8 Níveis para assadeiras 35x35; 
- Estrutura em aço carbono com pintura epóxi; 
- Sapatas plás�cas. 
Medidas Totais: 90,6 cm A x 60 cm L x 60 cm p 
Medidas da Embalagem: 14 cm A x 63 cm L x 90 cm p 
Peso Líquido: 16 kg 
Peso Bruto: 18 kg

Poderá ser aceito produto similar ou superior

124

FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL INOX 2 CUBAS 3 LITROS ÓLEO

Fornecimento

Especificação técnica:

Caracterís�cas principais: 
-Estrutura em aço inox; 
-Resistência em aço inox; 
-Termostato para controle de temperatura automá�co; 
-Capacidade para 3 litros de óleo; 
Informações Técnicas 
Altura: 20cm.  
Largura: 17cm. 
Profundidade: 42cm. 
Peso: 4,5 Kg. 
Voltagem: 220V 
Frequência: 50/60Hz 
Potência: 3000W 
Capacidade: 2 Cubas 1,5 Lt Cada.

Poderá ser aceito produto similar ou superior.

125
e
126

FREEZER HORIZONTAL 532 L -

Fornecimento

Especificação técnica:

freezer horizontal com capacidade minima de 532 litros; com duas portes cegas; gabinete com rodizios, dreno frontal com tampa, reves�mento interno e externo em aço pré pintado branco; refrigeração
está�ca com serpen�na de cobre. voltagem 110 v / 220g

127 COOKTOP 4 BOCAS

Fornecimento

Especificação técnica:

Caracterís�cas 
Cor: Preto 
Queimadores: 4 bocas 
Especificações 
Vidro temperado bisotê preto ébano; 
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1 queimador rápido - 3000 Wa�s; 
3 queimadores semirrápidos - 1750 Wa�s; 
Acendimento superautomá�co; 
Trempe individual; 
Acendimento super automá�co; 
Itens Inclusos  
01 Cooktop 
Alimentação 
Voltagem: Bivolt (110V / 220V) 
Tipo de Gás: glp 
Pressão do Gás: 28 a 37 mBar (glp) 
Cer�ficação inmetro de eficiência em consumo a 
Dimensões 
Tamanho do produto (AxLxP): 11,5 x 55 x 46 cm 
Tamanho do Nicho de Instalação (l x p): 51 x 36 cm 
Obs.: A altura do Fogão Cooktop é medida da ponta do tubo de alimentação até a trempe. 
Peso: 8 Kg

Poderá ser aceito produto similar ou superior

128

MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS -

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação técnica:

Conjunto para 08 lugares mais 02 bancos - 

Contém: 
1 Mesa de 8 lugares 
2 Bancos 
tampo da mesa e assentos dos bancos: 
Confeccionado em mdp de 18mm e friso pvc nas bordas: 
ferragem mesa/banco 
Quadro de sustentação do tampo confeccionado em tubo 
Pés confeccionado com sapatas reguláveis. 
Pintura em pó epóxi; 
Soldagem pelo processo mig. 
mesa de 8 lugares E 2 bancos

Dimensões aproximadas 
Mesa: L 240 X P 75 X A77cm 
Banco: L 240 x P 30 x A47cm  
Peso: 54,67 kg

129
e
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CASA DA ÁRVORE EM PLÁSTICO - KIT ARTICULADO - 

Fornecimento e montagem/ instalação

Especificação técnica:

Playground modular com design de casa na árvore; produzido em plás�co rotomoldado com tubos metálicos passantes por ori�cios nas extremidades das paredes; paredes com aberturas que permitem a
passagem e a instalação dos componentes escorregador em curva(grande), escorregador em onda(grande), escalada(grande); telha com design de cúpula de árvore; plataforma quadrada com drenos para
evitar acúmulo de água e uma abertura com tampa e uma abertura com tampa para a passagem para parte inferior do playground, a�vidades que ocuparão os lados do brinquedo: escorregador em onda,
escorregador em curva, escalada grande com ori�cios vazados e com saliências, suporte para balanço, uma parede para escalada, dois balanços, uma cesta de basquete que acompanha bola, uma lateral
em forma de cavalete para fixação do tubo onde serão pendurados os balanços, um tubo de metal para pendurar os balanços
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Quan�dade de volumes: 9

Dimensões dos Volumes: 113x51x113 cm; 176x120x82cm; 165x165x97cm; 107x133x120cm; 31x28x42cm; 36x33x40cm; 180x120x38cm; 223x69x50cm; 180x95x50cm

Dimensões: 443x452x276cm

Para as medidas especificadas será aplicada tolerância de até 2,5% 

131
e
132

FOGÃO 4 QUEIMADORES

Montado.

Especificação técnica:

Com Forno. Gás Glp Baixa Pressão; Tubo Distribuidor (Varão) De 1" Com Acabamento Cromado, Possuindo Tampão E Entrada De Gás Reversível; Queimadores De Alto Rendimento, Possuindo Potência De
3.021 Kcal/H No Modelo Simples E 5.586 Kcal/H No Modelo Duplo; Totalmente Desmontável, Facilitando O Transporte E Armazenagem; Corpo E Mesa De Aço Carbono Super Resistente, Com Acabamento
Em Pintura Pó Eletrostá�ca, Com Base Fosfa�zada, Grelha De Ferro Fundido De 40X40Cm E Mesa Com Perfil 10Cm;Todos Os Fogões, A Par�r De 2 Queimadores, São Produzidos Com Tampão Para
Posterior Colocação Do Forno; Registro Cromado 1/4"; Caracterís�cas Do Forno: Baixa Pressão; Porta Em Aço Inoxidável; Acompanha Uma Grelha; Interno Em Chapa De Aço Galvanizado; Proteção Móvel
Do Queimador Esmaltado À Fogo; Isolamento Térmico Em Lã De Rocha; Três Níveis De Graduação De Altura Para Grelhas. Medidas Do Forno Altura Interna/Externa: 275Mm / 440Mm

* Observação:

1 - para todos os equipamentos eletrônicos só serão aceitos equipamentos 220 V ou bivolts. 

2 - A variação de 5 % será aceita desde que não fique em desacordo com as normais técnicas para o respec�vo item.  

 

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA

 

NOME DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

EMAILS:

(PAPEL TIMBRADO) 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

 

ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE QNT

VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

GRUPO 1 – MOBILIÁRIOS PARA ÁREA ADMINISTRATIVA

1 MESAS DE TRABALHO 4 LUGARES

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS : 2700 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

DIMENSÕES POR POSTO: 1350X700X740 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

UNI 200 R$ R$ 
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Demais informações conforme anexo II

2

MESAS DE TRABALHO 6 LUGARES

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 4050 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

DIMENSÕES POR POSTO: 1350X700X740 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 50 R$ R$ 

3

MESAS DE TRABALHO 2 LUGARES

DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 1350 X 1400 X 740 MM(LXPXA).

Dimensões por Posto: 1350x700x740 mm (LxPxA).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 150 R$ R$ 

4

GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 300 X 440 X 257 MM (LXPXA).

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 150 R$ R$ 

5

GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS IGUAIS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 400 X 470 X 648 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II 

UNI 500 R$ R$ 

6

GAVETEIRO VOLANTE COM 02 (DUAS) GAVETAS IGUAIS E 01 (UMA) GAVETA PARA PASTAS SUSPENSAS

DIMENSÕES APROXIMADAS : 400 X 470 X 648 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 260 R$ R$ 

7

MESA DE TRABALHO GERENCIAL

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2050 X 1600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 160 R$ R$ 

8

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2500 X 1000 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 30 R$ R$ 

9 MESA DE TRABALHO RETA UNI 120 R$ R$ 
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DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

10

MESA DE TRABALHO RETA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1350X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 30 R$ R$ 

11

MESA DE TRABALHO RETA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 600 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 10 R$ R$ 

12

MESA DE TRABALHO ANGULAR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1350 X 1350 X 600 X 600 X 740 MM (LXLXPXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 50 R$  R$ 

13

MESA DE TRABALHO ANGULAR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 1350 X 600 X 600 X 740 MM (LXLXPXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 15 R$  R$ 

14

PAINEL DIVISOR DE MESAS EM MDP OU MDF EM METROS QUADRADOS (M²)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 A 1600 X 18 X 500 A 1200 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 300 R$ R$ 

15

DIVISÓRIA MODULADA TIPO PAINEL, COMPOSTO EM MÓDULOS LINEARES E CRUZAMENTOS, EM METROS
QUADRADOS (M²).

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 300 R$ R$ 

16

ARMÁRIO BAIXO COM 02 (DUAS) PORTAS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 800 X 500 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 200 R$ R$ 

17 ARMÁRIO ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS UNI 200 R$ R$ 
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DIMENSÕES: 800 X 500 X 1600 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

18

ARMÁRIO SUPER ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS

DIMENSÕES APROXIMADAS: 800 X 500 X 2100 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 100 R$ R$ 

19

MESA DE REUNIÃO REDONDA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 740 MM (ØXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 856 R$ R$ 

20

SUPORTE VOLANTE PARA CPU E ESTABILIZADOR

DIMENSÕES APROXIMADAS: 250 X 504 X 430 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 150 R$ R$ 

21

MESA DE TRABALHO DIRETORIA 

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1900X 800 X 740 MM (LXPXA)

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 120 R$ R$ 

22

MESA DE TRABALHO

DIMENSÕES APROXIMADAS: 2600 X 1800 X 740 MM (LXPXA) 

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

UNI 15 R$ R$ 

23

MESA COM TAMPO REBATÍVEL (BASCULANTE)

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1350 X 700 X 740 MM (LXPXA) 

Variação máxima de 5% nas medidas  

Demais informações conforme anexo II

UNI 60 R$ R$ 

24

MESA TRABALHO GERENTE

DIMENSÕES APROXIMADAS: 1400 X 800 X 740 MM 

Variação máxima de 5% nas medias 

Demais informações conforme anexo II

UNI 100 R$ R$ 

                                                                                                                             VALOR ESTIMADO   GRUPO 1 R$ 
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GRUPO 2 – SOFÁS

25
SOFÁ 01 LUGAR 

Variação máxima de 5% nas medidas.

Demais informações conforme anexo II

UNI 100 R$ R$ 

26
SOFÁ 02 LUGARES

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 150 R$ R$ 

 ESTIMADO GRUPO 2  R$ 

GRUPO 3– CADEIRAS

27
CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO

Variação máxima de 5% nas medidas.

Demais informações conforme anexo II

UNI 2.565 R$ R$ 

28
POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COM ENCOSTO DE CABEÇA 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 150 R$  R$ 

29
POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR EM TELA

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 100 R$ R$ 

30
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 200 R$ R$ 

31
POLTRONA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 100 R$ R$ 

32
LONGARINA 03 LUGARES

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 75 R$ R$ 

33
LONGARINA 05 LUGARES

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 75 R$ R$ 
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VALOR ESTIMADO GRUPO 3 R$ 

GRUPO 4 – POLTRONAS DE AUDITÓRIO 

34
POLTRONA AUDITÓRIO CONVENCIONAL

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 700 R$ R$ 

35
POLTRONA AUDITÓRIO OBESO

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

UNI 20 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO GRUPO 4 R$ 

GRUPO 5 – DIVISÓRIAS  

36
DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 650 R$ R$ 

37
DIVISÓRIA PISO TETO CEGA ACÚSTICA DECORADA 

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 100 R$ R$ 

38
MICRO PERSIANAS

Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

M² 200 R$ R$ 

39
DIVISÓRIA PISO TETO MISTA

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 650 R$ R$ 

40

MÓDULO DE PORTA DE GIRO CEGA

DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 X 86 X 2100 MM

Variação máxima de 5% nas medidas 

Demais informações conforme anexo II

M² 80 R$ R$ 

41
DIVISÓRIA PISO TETO ACÚSTICA EM VIDRO DUPLO

(Variação máxima de 5% nas medidas

Demais informações conforme anexo II

M² 400 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO GRUPO 5  R$ 



17/02/2022 10:32 SEI/GDF - 80307254 - Termo de Referência

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=91005448&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110035520&infra_hash=c1ba… 89/98

GRUPO  6 - MOBILIÁRIO ESCOLAR ARMÁRIOS, ESTANTES E ARQUIVOS  

42
ARMÁRIO DUAS PORTAS EM AÇO

Demais informações conforme anexo II
UNI 5.294 R$  R$  

43
ARMÁRIO TIPO GUARDA-VOLUMES COM DEZESSEIS VÃOS

Demais informações conforme anexo II
UNI 1.188 R$  R$ 

44
ARMÁRIO TIPO GUARDA-VOLUMES COM DOZE VÃOS

Demais informações conforme anexo II
UNI 818 R$ R$ 

45
ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 

Demais informações conforme anexo II
UNI 2.455 R$ R$ 

46
ESTANTE DESMONTÁVEL 

Demais informações conforme anexo II 
UNI 1.304 R$ R$ 

47
ESTANTE EM AÇO FACE DUPLA PARA BIBLIOTECA 

Demais informações conforme anexo II
UNI 631 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO GRUPO 6 R$ 

GRUPO 7 - MOBILIÁRIO ESCOLAR CONJUNTO DE CADEIRAS E MESAS 

48
CONJUNTO 04 LUGARES EM RESINA TERMOPLÁSTICA. COMPOSTO DE MESA E 4 CADEIRAS – TAMANHO
PRÉ-INFANTIL. 

Demais informações conforme anexo II
UNI 1.200 R$ R$ 

49
CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 03 (INFANTIL) -COR AMARELA. MODELO FNDE CJA-03

Demais informações conforme anexo II
UNI 4.513 R$ R$

50
CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 4 (JUVENIL) – 1º AO 5º - COR VERMELHA. MODELO FNDE CJA
04

Demais informações conforme anexo II
UNI 8.016 R$  R$  

51
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA  MODELO FNDE CJA 05. 

Demais informações conforme anexo II
UNI 7.814 R$ R$ 

52
CONJUNTO ALUNO EMPILHÁVEL – TAMANHO 6 - ADULTO – 6º AO 9º ANO - COR AZUL.- MODELO FNDE CJA
06

Demais informações conforme anexo II
UNI 15.993 R$ R$ 

53 CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA. UNI 3.284 R$ R$ 
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Demais informações conforme anexo II

54
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO

Demais informações conforme anexo II
UNI 3.770 R$ R$ 

55
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO INFANTIL

Demais informações conforme anexo II
UNI 1.321 R$  R$  

56
MESA INDIVIDUAL ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (PCR)

Demais informações conforme anexo II
UNI 631 R$ R$ 

57
MESA RETA COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS

DIMENSÕES APROXIMADAS : 1600X600X740mm  

Demais informações conforme anexo II

UNI 1.982 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO GRUPO 7 R$ 

GRUPO 8 - MOBILIÁRIO ESCOLAR - QUADROS  

58
QUADRO BRANCO 200X120 CM

Demais informações conforme anexo II
UNI 2.190 R$ R$ 

59
QUADRO DE AVISOS EM METAL 

Demais informações conforme anexo II
UNI 750 R$ R$ 

60
QUADRO MURAL EM FELTRO

Demais informações conforme anexo II 
UNI 550 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO GRUPO 8 R$ 

 

ITENS 

61
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUs

Demais informações conforme anexo II

 UNI 1.480 R$ R$ 

62
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 61

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 12.000 BTUs

Demais informações conforme anexo II

 UNI 370 R$ R$ 

63 AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUs

UNI 1.742 R$ R$ 
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Demais informações conforme anexo II

64
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 63

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUs

Demais informações conforme anexo II

 UNI 435 R$  

65
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUs

Demais informações conforme anexo II

UNI 600 R$ R$ 

66
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 65

APARELHO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUs

Demais informações conforme anexo II 

 UNI 150 R$ R$ 

67
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS, 

Demais informações conforme anexo II

UNI 334 R$ R$  

68
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 67

BATEDEIRA PLANETÁRIA SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS, 

Demais informações conforme anexo II

 UNI 84 R$ R$ 

69
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS,

Demais informações conforme anexo II

UNI 560 R$  R$ 

70
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 69

BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS,

Demais informações conforme anexo II

 UNI 140 R$  R$ 

71
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO PADRÃO FNDE.

Demais informações conforme anexo II

UNI

 

205

 

R$ R$  

72
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 71

FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO PADRÃO FNDE.

Demais informações conforme anexo II

UNI 51 R$ R$  

73
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.

Demais informações conforme anexo II

UNI 440 R$  R$ 
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74
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 73

FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS.

Demais informações conforme anexo II

 UNI 110 R$  R$ 

75
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 183 R$ R$ 

76
COTA RESERVADA 20 % -  vinculado ao item 75

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS

Demais informações conforme anexo II

 UNI 46 R$ R$ 

77
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS,

Demais informações conforme anexo II

UNI 489 R$ R$ 

78
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 77

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS,

Demais informações conforme anexo II

 UNI 122 R$ R$ 

79
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 526 R$ R$  

80
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 79

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LITROS

Demais informações conforme anexo II

 UNI 131 R$ R$ 

81
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO

Demais informações conforme anexo II

UNI 729 R$ R$  

82
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item81

PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO

Demais informações conforme anexo II

 UNI 182 R$ R$ 

83
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

VENTILADOR DE COLUNA 

Demais informações conforme anexo II

UNI 616 R$ R$ 
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84 COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 83

VENTILADOR DE COLUNA,

Demais informações conforme anexo II 

 UNI 154 R$ R$ 

85
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

VENTILADOR DE PAREDE

Demais informações conforme anexo II

UNI 2.210 R$ R$  

86
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 85

VENTILADOR DE PAREDE

Demais informações conforme anexo II

 UNI 552 R$ R$ 

87
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % 

ARMÁRIO DE PARADE PARA MEDICAMENTOS E PRIMEIRO SOCORROS - SUSPENSO

Demais informações conforme anexo II

UNI 462 R$ R$ 

88
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 87

ARMÁRIO DE PAREDE PARA MEDICAMENTOS E PRIMEIRO SOCORROS  -SUSPENSO

Demais informações conforme anexo II

UNI 115 R$ R$ 

89
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BALANÇA ELETRÔNICA  DIGITAL PLATAFORMA 150 KG 

Demais informações conforme anexo II

UNI 276 R$ R$ 

90
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 89

BALANÇA ELETRÔNICA  DIGITAL PLATAFORMA 150 KG 

Demais informações conforme anexo II

UNI 69 R$ R$ 

91
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 15 KG

Demais informações conforme anexo II

UNI 111 R$ R$ 

92
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 91

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 15 KG

Demais informações conforme anexo II

UNI 28 R$ R$ 

93
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 30 KG

Demais informações conforme anexo II

UNI 239 R$ R$ 

94 COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 93 UNI 60 R$ R$ 
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BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL 30 KG

Demais informações conforme anexo II

95
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 285 R$ R$ 

96
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 95

BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 18 A 20 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 71 R$ R$ 

97
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

CADEIRA PLÁSTICA PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEL KIT COM 10 UNIDADES

Demais informações conforme anexo II

KIT 1.040 R$ R$ 

98
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 97

CADEIRA PLÁSTICA PARA REFEITÓRIO EMPILHÁVEL KIT COM 10 UNIDADES

Demais informações conforme anexo II

KIT 260 R$ R$ 

99
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800 W

Demais informações conforme anexo II

UNI 446 R$ R$ 

100
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 99

CENTRÍFUGA DE FRUTAS 800 W

Demais informações conforme anexo II 

UNI 112 R$ R$ 

101
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 229 R$ R$ 

102
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 101

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS

Demais informações conforme anexo II

UNI 57 R$ R$ 

103
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

FREEZER VERTICAL 565 LITROS 

Demais informações conforme anexo II

UNI 458 R$ R$

104 COTA RESERVADA 20 %  - vinculado ao item 103

FREEZER VERTICAL 565 LITROS 

UNI 115 R$ R$ 
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Demais informações conforme anexo II  

105
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

BALANÇO - 4 LUGARES (LADO A LADO) – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.

Demais informações conforme anexo II

UNI 408 R$ R$ 

106
COTA RESERVADA 20 % - Vinculado ao item 105

BALANÇO - 4 LUGARES (LADO A LADO) – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.

Demais informações conforme anexo II

UNI 102 R$ R$ 

107
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % -

ESCORREGADOR – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.

Demais informações conforme anexo II

UNI 408 R$ R$ 

108
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 107

ESCORREGADOR – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS.

Demais informações conforme termo de referência

UNI 102 R$ R$ 

109
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % -

GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS 

Demais informações conforme anexo II

UNI 264 R$ R$ 

110
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 110

GIRA-GIRA (CARROSSEL) 3 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS 

Demais informações conforme anexo II

UNI 66 R$ R$ 

111
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % 

GANGORRA 2 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS -

Demais informações conforme anexo II

UNI 464 R$ R$ 

112
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 111

 GANGORRA 2 LUGARES – PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS

Demais informações conforme anexo II

UNI 116 R$ R$ 

113
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % -

SECADORA DE ROUPAS 10 KG -

Demais informações conforme anexo II

UNI 80 R$ R$ 

114
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 113

SECADORA DE ROUPAS 10 KG -

Demais informações conforme anexo II

UNI 20 R$ R$ 
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115
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % -

BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 PROINFÂNCIA 

Demais informações conforme anexo II

UNI 160 R$ R$ 

116
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 115

BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 PROINFÂNCIA 

Demais informações conforme anexo II

UNI 40 R$ R$ 

117
COLCHONETE PARA TROCADOR DA CRECHE – (CO2) -

Demais informações conforme anexo II
UNI 200 R$ R$ 

118
ALARME SIRENE INTERMETENTE -

Demais informações conforme anexo II
UNI 90 R$ R$ 

119 
BANCO PARA VESTIÁRIO RETANGULAR MONOBLOCO -

Demais informações conforme anexo II
UNI 100 R$ R$ 

120

AMPLA CONCORRÊNCIA 80 % -

CONTÊINER EM POLIETILENO COM DRENO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, 4 RODÍZIOS, COR CINZA, P/
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL.

Demais informações conforme anexo II

UNI 80 R$ R$ 

121

COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 120

CONTÊINER EM POLIETILENO COM DRENO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, 4 RODÍZIOS, COR CINZA, P/
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL.

Demais informações conforme anexo II

UNI 20 R$ R$ 

122
ENCADERNADORA PERFURADORA -

Demais informações conforme anexo II
UNI 90 R$ R$ 

123
KIT - FORNO TURBO ELÉTRICO 220V VERMELHO + BANCADA MESA + 4 ASSADEIRAS

Demais informações conforme anexo II
UNI 2 R$ R$ 

124
FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL INOX 2 CUBAS -

Demais informações conforme anexo II
UNI 2 R$ R$ 

125

AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

FREEZER - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS; COM DUAS PORTES CEGAS;
GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ
PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110V / 220 V.

Demais informações conforme anexo II

UNI 80 R$ R$ 
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126 COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 125

FREEZER - FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MINIMA DE 532 LITROS; COM DUAS PORTES CEGAS;
GABINETE COM RODIZIOS, DRENO FRONTAL COM TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO PRÉ
PINTADO BRANCO; REFRIGERAÇÃO ESTÁTICA COM SERPENTINA DE COBRE. VOLTAGEM 110V / 220 V.

Demais informações conforme anexo II

UNI 20 R$ R$ 

127
COOKTOP 4 BOCAS

Demais informações conforme anexo II
UNI 4 R$ R$ 

128
MESA PARA REFEITÓRIO PARA 08 LUGARES MAIS 02 BANCOS -

Demais informações conforme anexo II
CONJUNTO 5 R$ R$ 

129
 AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

CASA DA ÁRVORE EM PLÁSTICO -

Demais informações conforme anexo II 

UNI 19 R$ R$ 

130
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 129

CASA DA ÁRVORE EM PLÁSTICO -

Demais informações conforme anexo II

UNI 4 R$ R$ 

131
AMPLA CONCORRÊNCIA 80 %

FOGÃO 4 QUEIMADORES

Demais informações conforme anexo II

UNI 560 R$ R$ 

132
COTA RESERVADA 20 % - vinculado ao item 131

FOGÃO 4 QUEIMADORES

Demais informações conforme anexo II 

UNI 140 R$ R$ 

VALOR ESTIMADO ITENS 61 ao 132 R$ 

VALOR TOTAL ESTIMADO  GRUPO E ITENS R$  
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