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Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00001 - Lote 00001

Código

 Microfone 
 MICROFONE CONDENSADOR CARDIOIDE
GOOSNECK, capsula com diafragma compacta para
melhor performance e grande sensibilidade de
captação, alta durabilidade, componentes embutidos
eliminando a necessidade de fontes externas de
energia, frequência flat com base
robusta de fácil fixação, se adaptando facilmente a
todas as superfícies.

Especificações

Tipo: Conferência;
Polaridade: Unidirecional;
Resposta de frequência: 60 - 15 KHz + - 3dB;
Sensibilidade: -37dB + - 3dB;
Impedância: 1.8K Ohms 300% em 1KHz;
Signal-to noise Ratio: Mais que 68dB ou acima de
1KHz nas proximidades;
Maximo spl: 120dB s. p. l;
Voltagem: 3V ou 48V Phantom;
Perda elétrica: Menos de 400 uA;
Dimensões: 146x132,5x42,5mm;
Peso: 595,5g.
Altura 50 cm

  0002 10 00001 00000143

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00002 - Lote 00002

Código

 CADEIRA PRESIDENTE 
 CADEIRA PRESIDENTE
Os Rodízios devem ser constituídos de duas (02)
roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e
fabricadas em material termoplástico denominado de
Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade,
dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos.
Um (01) corpo do rodízio configurado de forma
semicircular e fabricado em material termoplástico
denominado Poliamida (PA 6,6). As roldanas devem
ser fixadas neste corpo através de um eixo
horizontal de aço carbono ABNT 1005 /10 na
dimensão de 6,00 mm que é submetido ao processo
de lubrificação através de graxa específica para
redução de atrito na operação de rolamento sob o
piso. O corpo do rodízio deve ser constituído por um
(01) eixo vertical (perpendicular ao piso) de aço
carbono ABNT 1008/10 na dimensão 11,00 mm e
protegido contra a corrosão pelo processo de
eletrodeposição de zinco onde se encontra montado
através de um anel elástico sob pressão no corpo do
rodízio, que deve receber lubrificação para reduzir o
atrito no deslocamento rotativo.   Conjunto da base
deve ser definido por uma (01) configuração em
forma de pentágono, com cinco (05) pás de apoio
para fixação dos rodízios e uma furação central
conificada para acoplamento da coluna completa do
cartucho a gás. O conjunto deve ser fabricado em
material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo
de injeção sob pressão e submetido a um processo
de pré-afinamento superficial pelo processo de
lixadeira com lixa grana 80 possuindo na extremidade

  UNID 3 00002 00000922
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de cada pá integrada em peça única o alojamento
para o encaixe dos rodízios. A coluna de gás deve
ser constituída de um corpo cilíndrico denominado
câmara, fabricado com tubo de construção mecânica
de precisão   de Aço Carbono ABNT 1008/1020 na
medida externa de 50,00 mm e conformado em uma
de suas extremidades pelo processo de conificação
para perfeita fixação á Base.  O Conjunto Câmara
deve receber proteção contra corrosão através de
um revestimento de pintura eletrostática epóxi preto e
no cartucho a gás uma camada de eletrodeposição
de cromo (Cromeação).  O mecanismo deve possuir
uma alavanca para acionamento da coluna a gás
para regulagem de altura do assento, além de
travamento e liberação do reclinamento simultâneo de
assento e encosto. A tensão desse reclinamento
deve ser ajustável por meio de uma manopla,
localizada na parte da frente do mecanismo, que
quando girada aumenta ou diminui a pressão sobre a
mola que regula o movimento. A faixa de variação do
reclinamento é de 13,5°. O Mecanismo deve ser
fabricado com chapas de aço ABNT 1010/20 na
espessura de 2,5 mm sendo fixado ao assento por
(04) quatro parafusos sextavados ¼” x 1.3/4” com
cabeça flangeadas e 4 calços plásticos.  O Conjunto
Mecanismo deve receber uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica por Fosfatização á
Base de Zinco e revestida por Pintura Eletrostática
Epóxi Pó. Conjunto do assento deve ser constituído
estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra
de vidro com porcas garra ¼”, fabricadas em aço
carbono e revestidas pelo processo de
eletrodeposição á zinco, fixadas nos pontos de
montagem dos mecanismos e apoios de braço. Na
estrutura do assento deve ser fixada uma (01)
almofada de espuma flexível á base de poliuretano
(PU), ergonômica e fabricada através de sistemas
químicos à base de Poliol / Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada deve possuir
densidade controlada de 45 a 50 Kg/m³ podendo
ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O
conjunto deve ser revestido com diversos materiais
(Tecido / Laminado Vinílico) pelo processo de
tapeçamento convencional. Suas dimensões giram
em torno de 480 mm (largura) x 455 mm
(profundidade) x 80 mm de espessura apresentando
em suas extremidades cantos arredondados. O
assento deve possuir ainda uma carenagem plástica
injetada em polipropileno que deve ser encaixada à
estrutura por meio de garras incorporadas na própria
estrutura do assento, dispensando o uso de
parafusos e grampos. A regulagem de altura do
assento permite atender as medidas mínimas de 420
mm até a altura máxima de 530 mm podendo
apresentar pequenas variações de acordo com a
opção de base escolhida.  Conjunto mecânico de
apoio para os braços, dever ser com 3 tipos de
regulagem à saber, altura, avanço horizontal e giro
sobre seu próprio eixo. A regulagem de altura se dá
pelo pressionamento de um botão na lateral externa
do apoio, já o avanço horizontal e o giro se dão de
maneira automática, bastando que o usuário exerça
força sobre o apoio e o posicione na posição
desejada. Possui 70 mm de curso de regulagem de
altura, a regulagem horizontal permite 22 mm de
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avanço e recuo do apoia braços, já a regulagem de
giro permite 24° de rotação para cada sentido. A
alma do apoio de braços 3D é fabricada em chapa de
aço A36 com 6,35mm de espessura, já os
componentes e mecanismos estruturais são
fabricados em poliamida aditivada com 30% de fibra
de vidro com peças de acabamento em copolímero
de polipropileno. Na versão com apoio de braço em o
apoio possui uma alma plástica em copolímero de
polipropileno revestida por uma camada de injetado
integral skin.  O encosto deve ser constituído por
compensado de madeira de 12 mm de espessura,
fabricado a partir lâminas de eucalipto e pinus com
1,5mm espessura, usinadas e furadas de maneira a
se obter a configuração do produto. Na localização
dos furos são inseridas porcas de fixação com
garras de ¼”, fabricadas em aço carbono e
revestidas pelo processo de eletrodeposição á
zinco.  Suas dimensões são 450 mm de largura, 610
mm de altura e 100 mm de espessura, com cantos
arredondados.  A espuma deve possuir uma
espessura de 45 mm no formato ergonômico
levemente adaptado ao corpo. Para acabamento o
encosto deve receber uma Blindagem de
Termoplástico injetada em PP polipropileno que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de
parafusos e grampos.   Na estrutura do encosto
deve ser fixada uma (01) almofada de espuma
flexível á base de Poliuretano (PU), ergonômica e
fabricada através de sistemas químicos ä base de
Poliol / Isocianato pelo processo de injeção sob
pressão. Esta almofada deve possuir densidade
controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer
variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. O conjunto deve
ser revestido com diversos materiais (Tecido /
Laminado Vinílico) pelo processo de tapeçamento
convencional.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
Certificado de conformidade comprovando a norma
NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras –
Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 8910/2016,
determinação da resistência à compressão de
espumas flexí-veis de poliuretano. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 14961/2016
determinação do teor de cinzas em espumas
flexíveis de poliuretano. 
Laudo de conformidade emitido por laboratório
acreditado pelo Inmetro com comprovação NBR
8619/2015 (espuma flexível de poliuretano -
determinação da resiliência). 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 9176/2016 para
determinação da força necessária para se produzir
uma compressão pré-fixada sobre uma amostra de
espuma flexível de poliuretano, aplicada sobre uma
área determinada.
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário
ofertado, com imagem e medidas está dentro da
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Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia,
acompanhado por cópia de documento de identidade
profissional (CREA ou CRM) ou ART paga com a
devida comprovação de autenticidade, que comprove
habilitação e especialização em medicina do trabalho,
ergonomia ou engenharia segurança do trabalho,
para emissão do respectivo laudo.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será
de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Certificado de Conformidade emitido por uma OCP,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003,
ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D
7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00003 - Lote 00003

Código

 MESA PARA REUNIÃO 
 MESA PARA REUNIÃO SEMI OVAL, medindo
2000x900x740 (LxPxA).

Tampos confeccionado em MDP, espessura de
25mm, revestida nas duas faces com Laminado
melamínico, por efeito de prensagem a quente que
faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável (BP),
oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento
com selo FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo
contorno, acabamento nas cores semelhantes ao
revestimento do tampo. Fixação à estrutura por meio
de buchas metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e
parafusos M6x12. Painel frontal madeira: Com altura
de 350mm confeccionado em BP com substrato MDP
com espessura de 18mm, revestida nas duas faces
com filme texturizado, por efeito de prensagem a
quente faz o filme se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e
inseparável(BP),com acabamento superior e inferior
com fita ABS de 1mm, com acabamento nas cores
semelhante ao do revestimento (Cores sólidas e
madeiradas).. Estrutura: Colunas metálicas
compostas de chapa conformadas de espessura
0.9mm horizontal com distância entre si de 170mm,
formando assim dutos para passagem de fiação.
Suporte superior em chapa conformada de 2mm.
Base confeccionada com chapa de aço carbono com
espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento
externo sacável confeccionada em chapa metálica
0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças
através de solda MIG MAG. Niveladores com

  UNID 1 00003 00000923
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dimensão de 27mm e altura de 15mm, injetadas em
polietileno de alta densidade, com parafuso zincado
branco de 5/16” x 1” sextavado. Para fixação do
tampo utiliza-se parafusos M6x12 e parafusos minifix
com tambor de giro de 15mm com parafuso de
montagem rápida M6x20 para união das estruturas
ao painel frontal. Tratamento Superficial Todas as
estruturas em aço recebem tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra
de espessura, atendendo os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas
normas da ABNT. Apresentar juntamente com a
proposta. 
Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR
13966:2008, emitido pela própria ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa
certificadora também acreditada pelo Inmetro. As
informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto
ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de
avaliação emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro;
Laudo de profissional (engenheiro de segurança do
trabalho, médico do trabalho ou Ergonomista)
devidamente acreditado, atestando que o fabricante
dos movéis  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 título
CREA, para os casos de Ergonomista, deverá
apresentar documento de comprovação técnica;
A empresa fabricante dos produtos deverá
apresentar certificado emitido pela ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou
outra empresa certificadora, conforme NBR 11003,
de Processo de Preparação e Pintura em superfícies
, sendo que o documento deverá apresentar em seu
escopo os seguintes testes: Determinação de
aderência da tinta, Determinação do brilho da
superfície, medição não destrutiva da espessura de
camada seca de revestimentos aplicados em base,
resistência de revestimentos orgânicos para os
efeitos de deformação rápida e determinação de
dureza ao lápis em tinta aplicada, tanto em corte do
filme de pintura como risco de filme de pintura;
Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8094/1983
– Material metálico revestido e não revestido -
Corrosão por exposição à névoa salina, em corpos
de prova que contenham uniões soldadas em nome
do fabricante do mobiliário;;
Apresentar Laudo de desempenho do produto de, no
mínimo, 1200 horas conforme norma NBR 8095/2015
– Material metálico revestido e não revestido -
Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada,
em corpos de prova que contenham uniões soldadas
em nome do fabricante do mobiliário;;
Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC
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ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobiliário
comprovando a procedência da madeira proveniente
de manejo florestal responsável ou de
reflorestamento;
Caso o licitante seja uma revenda autorizada,
apresentar declaração de autorização de
comercialização dos produtos emitida pelo fabricante
do mobiliário, específica para este processo
licitatório, assinada por responsável devidamente
acreditado, com firma reconhecida em cartório,
garantindo também por no mínimo 05 (cinco) anos o
mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação;
Apresentar Declaração de Garantia, com firma
reconhecida em cartório, emitida pelo fabricante do
mobiliário, específica para este processo licitatório,
assinada por responsável devidamente acreditado,
de no mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais
defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o
fabricante);
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será
de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00004 - Lote 00004

Código

 Mesa c/ 03 gavetas 
 MESA RETA MEDINDO 1600X600X740 LXPXA COM
3 GAVETAS
Tampo confeccionado em MDP, espessura de 25mm,
revestida nas duas faces com Laminado melamínico,
por efeito de prensagem a quente que faz o laminado
se fundir a madeira aglomerada, formando com ela
um corpo único e inseparável (BP), oriundas de
madeiras certificadas de reflorestamento com selo
FSC, tampo recebe fita de 2mm em todo contorno,
acabamento na cor, semelhante ao revestimento do
tampo. Fixação à estrutura por meio de buchas
metálicas (M6) rosqueadas ao tampo e parafusos
M6x12. Painel frontal madeira: Com altura de 350mm
confeccionado em BP com substrato MDP com
espessura de 18mm, revestida nas duas faces com
filmetexturizado, por efeito de prensagem a quente
faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando
com ela um corpo único e inseparável (BP), com
acabamento superior e inferior com fita ABS de 1mm.
Colunas metálicas compostas de chapa conformadas
de espessura 0.9mm horizontal com distância entre
si de 50mm, formando assim dutos para passagem
de fiação. Suporte superior em chapa conformada de
2mm. Base confeccionada com chapa de aço
carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha
de fechamento externo sacável confeccionada em
chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união
entre as peças através de solda MIG MAG.
Niveladores com dimensão de 27mm e altura de

  0002 4 00004 00000120
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15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com
parafuso zincado branco de 5/16” x 1” sextavado.
Para fixação do tampo utiliza-se parafusos M6x12 e
parafusos minifix com tambor de giro de 15mm com
parafuso de montagem rápida M6x20 para união das
estruturas ao painel frontal. Todas as estruturas em
aço recebem tratamento antiferruginoso a base de
fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a
própria indústria possua o equipamento para tal
processo e recebem pintura eletrostática a pó com
resina a base de epóxi e poliéster formando uma
camada mínima 30/40 micra de espessura,
atendendo-se os critérios de preparação, tratamento
e tempo de cura recomendados pelo fabricante da
tinta empregada, de forma que o resultado atenda as
exigências previstas nas normas da ABNT. A mesa
deverá possuir uma calha, na parte inferior do tampo,
para guia de fios, contendo 4 compartimentos para
energia e 4 para lógica. Produzida em chapa de aço
em formato “U”, fixado ao painel frontal. Gaveteiro
suspenso com 3 gavetas medindo 300x430x350
AxLxP Laterais: confeccionado em MDP, espessura
de 18mm, revestida nas duas faces com Laminado
melamínico, por efeito de prensagem a quente que
faz o laminado se fundir a madeira aglomerada,
formando com ela um corpo único e inseparável (BP),
oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento
com selo FSC, com fita PS de 1mm em todo contorno,
colados ao tampo através de processo “hot melt”,
com resistência a impactos e termicamente estável.
Montante: confeccionadas no mesmo material do
tampo com espessura de 15mm e acabamento em
fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento
com resistência a impactos e termicamente estável,
(montante na cor cinza). Frente de gaveta:
confeccionadas no mesmo material das laterais com
espessura de 18mm e acabamento em fita PS de
2,0mm na cor semelhante ao revestimento com
resistência a impactos e termicamente estável.
Fechadura: fechadura com acabamento cromado,
com aplicação na primeira gaveta, possibilitando o
travamento lateral das gavetas simultaneamente.
Contém 02 peças de chaves com capa plástica
“escamoteável” com acabamento preto, dupla face e
extração, rotação de 180°, cilindro com corpo de 20
mm de comprimento e diâmetro de 19mm com 2(duas)
abas para fixação, que é feito na frente do gaveteiro.
Gavetas: gavetas confeccionadas em chapa de aço
SAE 1006 a 1008 com 0,6mm de espessura, com
pintura epóxi a pó na cor CRISTAL, corrediças de
400mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço
dobrada na cor das gavetas, roldanas em nylon,
corrediças fixadas as laterais do gaveteiro por meio
de parafusos chip cabeça chata Phillps com
acabamento bi cromatizado. Laterais e montantes
fixados por meio de tambor de giro de 15mm em aço
zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm,
possuindo ainda cavilhas de madeira de Ø8x30mm, e
demais parafusos autoatarrachantes com
acabamento bi cromatizado. Trava: confeccionadas
em perfil de alumínio extrudado. Puxadores:
Confeccionados em zamak na cor alumínio.
Acabamento: as gavetas em aço recebem tratamento
antiferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura
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eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra
de espessura, atendendo-se os critérios de
preparação, tratamento e tempo de cura
recomendados pelo fabricante da tinta empregada,
de forma que o resultado atenda as exigências
previstas nas normas da ABNT. Apresentar os
seguintes documentos para comprovação de
qualidade. 1. Certificado de conformidade com a
Norma ABNT NBR 13966:2008, emitido pela própria
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
ou outra empresa certificadora também acreditada
pelo Inmetro. As informações constantes no
certificado deverão ser suficientes para a correta
identificação do produto ou vir acompanhado do seu
respectivo laudo de avaliação emitido por laboratório
acreditado pelo Inmetro; 2. Laudo de profissional
(engenheiro de segurança do trabalho, médico do
trabalho ou Ergonomista) devidamente acreditado,
atestando que o fabricante dos movéis  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 título CREA, para os casos de
Ergonomista, deverá apresentar documento de
comprovação técnica; 3. Certificado emitido pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
ou outra empresa certificadora, conforme NBR
11003, de Processo de Preparação e Pintura em
superfícies , sendo que o documento deverá
apresentar em seu escopo os seguintes testes:
Determinação de aderência da tinta, Determinação do
brilho da superfície, medição não destrutiva da
espessura de camada seca de revestimentos
aplicados em base, resistência de revestimentos
orgânicos para os efeitos de deformação rápida e
determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada,
tanto em corte do filme de pintura como risco de filme
de pintura; 4.A presentar Declaração de Garantia,
com firma reconhecida em cartório, emitida pelo
fabricante do mobiliário, específica para este
processo licitatório, assinada por responsável
devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco)
anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante); 

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00005 - Lote 00005

Código

 CADEIRA EXECUTIVA 
 CADEIRA EXECUTIVA COM BACK 
Rodízios Componente utilizado para manter a
estabilidade e apoio ao piso e com a função de
manter a mobilidade da cadeira, através de
deslocamentos giratórios e lineares conforme
manuseio do usuário.   Rodízio de PU: Constituído de
2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55 mm
de diâmetro e fabricadas em termoplástico
denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua
extremidade, dedicadas para serem utilizadas em

  UNID 11 00005 00000924
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pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de
forma semicircular e fabricado em material
termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As
roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo
horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na
dimensão de 6 mm que é submetido a um processo
de lubrificação através de graxa específica para
redução de atrito na operação de rolamento sob o
piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo
vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono
ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido
contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a
zinco onde se encontra montado através de um anel
elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe
lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento
rotativo. OBS: As mesmas descrições acima se
aplicam para o rodízio de PU com 50 mm de diâmetro.
Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma
configuração em forma de pentágono, obtendo um
diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5
(cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020na espessura de 1,5 mm e
conformada por um processo de estampagem
formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas
por soldagem MIG. Suas extremidades são
conformadas mecanicamente formando o encaixe
para o pino do rodízio sem necessidade de buchas
ou peças adicionais. Possui um anel central
fabricado em tubo de precisão de construção
mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são
fixadas a este pelo processo automatizado de
soldagem MIG, que garante a qualidade e
acabamento do produto. O conjunto base recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica e
revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O
conjunto é coberto por uma blindagem central com
design adequado ao produto, montado pelo processo
manual por cliques de fixação, com a função de
proteção e acabamento da base, além de possuir
também uma blindagem telescópica para a coluna a
gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de
injeção em material termoplástico denominado
copolímero de polipropileno (PP). Coluna a Gás
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para
conectar a base ao mecanismo e que possui a
função de regulagem de altura do assento com
referência ao piso, através de uma alavanca de
acionamento disposta abaixo do assento. Também
permite movimento circular da cadeira e sistema de
amortecimento de impacto pela ação do gás sob
pressão no cartucho e mola de compressão que atua
sobre qualquer condição de altura.  Constituído de
um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado
com tubo de construção mecânica de precisão de
aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de
50,00 mm e conformado em uma de suas
extremidades pelo processo de conificação para
perfeita fixação na base. A coluna a gás tem
qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O
conjunto câmara recebe proteção contra corrosão
através de um revestimento de pintura eletrostática
epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de
eletrodeposição de cromo (Cromeação). Mecanismo
e Plataforma Conjunto mecânico utilizado na conexão
da estrutura do assento e que possui



ANEXO I

Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Governo do Estado do Espirito Santo

Pregão Presencial Nº 000002/2021      Processo 000026/2021

funcionalidades e recursos de regulagempara manter
o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões
de ergonomia. O mecanismo Plataforma fixa Diretor é
feita em chapa de aço 1006 SLeeter fabricada pelo
processo de estampagem com 188 mm de largura,
228 mm de profundidade e espessura média de 2,65
mm,possui ainda dois furos centrais na chapa com
função de encaixe no dispositivo de soldagem,
evitando erros desnecessários de centralização,
além disso, contem vincos para reforço em todas as
extremidades da estrutura. Pintada pelo processo de
preparação de superfícies metálicas em
nanotecnologia (nanocerâmica) e revestimento
eletroestático epóxi pó que garante proteção e maior
vida útil ao componente. Dotada de uma alavanca.
Backita Plus: O mecanismo chamado Backita Plus é
um conjunto mecânico que possui duas alavancas
para regulagem de altura do assento e regulagem da
inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de
altura do assento é injetada em Poliamida PA
reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica
como reforço estrutural em duas chapas de aço na
espessura de 2,65 mm revestidas com processo de
eletrodeposição à zinco, garantindo resistência
mecânica e também contra corrosão. O sistema de
travamento de reclinação do encostoacontece por
meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em
um conjunto de lâminas que travam umas às outras
por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de
controle de reclinação do encosto também é injetada
em Poliamida PA reforçada com fibrade vidro. Ao
acionar a alavanca para cima ela libera o movimento
do encosto que também se dá pelo uso de duas
molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o
encosto na posição desejada e liberar a alavanca
para travar o mecanismo. A faixa de variação de
reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também
proporciona a regulagem de altura do encosto por
meio de catraca automática, com curso de 70 mm,
que se libera ao chegar à altura máxima e após isso,
retorna à posição inicial, permitindo que o usuário
ajuste a altura para seu melhor conforto. O
mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT
1010/20 na espessura de 2,65 mm e é fixado ao
assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com
as medidas de ¼” x 1”. O Mecanismo possui um
suporte para fixação do encostoem formato de “L”,
no qual é fabricado com tubo industrial na
configuração oblongular e na dimensão de 25x50 mm
com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos philips
¼” x 1” juntamente com anéis elásticos fazem a
perfeita união entre o encosto e o mecanismo.
Omecanismo possui uma blindagem de termoplástico
de engenharia (Copolímero de Polipropileno) no
acabamento superficial texturizado, para impedir o
acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade
da cadeira e participando de um componente de
design, segurança e proteção contra agentes
externos. O mecanismo recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica por fosfatização à
base de zinco e revestida por pintura eletrostática
epóxi em pó. Assento Conjunto estrutural de apoio
para a atividade de sentar e com a finalidade de
acomodar o usuário de maneira confortável e
ergonômica. Conjunto constituído por estrutura
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plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro.
Possui porcas garra ¼” inseridas nos pontos de
montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono
e revestidas pelo processo de eletrodeposição à
zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma)
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de
poliuretano (PU), fabricada através desistemas
químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada possui
densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer
variações na ordem de +/-2 kg/m³.O conjunto é
revestido com tecido pelo processo de tapeçamento
convencional. Suas dimensões são
aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm
(profundidade) apresentando em suas extremidades
cantos arredondados. O assento ainda possui uma
blindagem plástica fabricada pelo processo de
injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero
de Polipropileno). Apoia Braços Conjunto mecânico
de apoio para os braços, utilizado para
posicionamento dos braços em posições
ergonomicamente confortáveis, através do sistema
de regulagem vertical contendo posições ajustáveis.
Braço Regulável: Apoio de braço em termoplástico de
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricado
pelo processo de injeção, sendo que em suas
propriedades mecânicas uma mistura de 30% de
fibra de vidro é adicionada para dar maior resistência
para a peça. Para a regulagem vertical do apoio
deve-se pressionar o gatilho localizado na parte
frontal, podendo o usuário escolher até 8 posições
de ajuste, obtendo um curso de regulagem de até 70
mm. A chapa do braço é constituída de aço carbono
ABNT 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com
seus cantos arredondados. Para montar o braço no
assento, são utilizados 2 (dois) parafusos
sextavados (para cada braço) com as dimensões
aproximadas de ¼” x 1.¼”. Encosto Componente
utilizado como sustentação da região do apoio lombar
e que possui a funcionalidade de acomodar
confortavelmente as costas num desenho com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que
modelam de forma agradável e anatômica aos mais
variados biótipos de usuários. A cadeira é oferecida
ainda com a opção de regulagem de altura do
encosto, permitindo o ajuste do apoio lombar a uma
gama de biótipos ainda maior.Na versão com encosto
fixo, a lâmina que liga o encosto ao assento é
fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com
6,35 mmde espessura com vinco central para maior
resistência. Já a lâmina com catraca, para a versão
com regulagem de altura, é fabricada em chapa de
aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com
vinco central para uma maior resistência. Possui
catraca fabricada empeças injetadas em Poliamida,
reforçada com fibra de vidro. Para acionar a
regulagem, basta puxar o encosto para cima e
posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta
puxar até a altura máxima que o mecanismo se
desarma e libera o encosto até a posição mais baixa.
O encosto possui estrutura injetada em termoplástico
de engenharia (Copolímero de
Polipropileno)reforçada com fibra de vidro e possui
porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do
mecanismo e lâmina. Suas dimensões são
aproximadamente 460 mm (largura) x 415 mm
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(altura), com cantos arredondados. Para
acabamento, o encosto recebe uma blindagem de
termoplástico injetada em polipropileno, que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de
parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é
fixada uma almofada de espuma flexível à base de
Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de
sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo
processo de injeção sob pressão. Esta almofada
possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³
podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³.

APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
Certificado de conformidade comprovando a norma
NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras –
Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 8910/2016,
determinação da resistência à compressão de
espumas flexí¬veis de poliuretano. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 14961/2016
determinação do teor de cinzas em espumas
flexíveis de poliuretano. 
Laudo de conformidade emitido por laboratório
acreditado pelo Inmetro com comprovação NBR
8619/2015 (espuma flexível de poliuretano -
determinação da resiliência). 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 9176/2016 para
determinação da força necessária para se produzir
uma compressão pré-fixada sobre uma amostra de
espuma flexível de poliuretano, aplicada sobre uma
área determinada.
Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário
ofertado, com imagem e medidas está dentro da
Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia,
acompanhado por cópia de documento de identidade
profissional (CREA ou CRM) ou ART paga com a
devida comprovação de autenticidade, que comprove
habilitação e especialização em medicina do trabalho,
ergonomia ou engenharia segurança do trabalho,
para emissão do respectivo laudo.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será
de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Certificado de Conformidade emitido por uma OCP,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003,
ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D
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7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00006 - Lote 00006

Código

 LONGARINA 05 LUGARES 
 LONGARINA 05 LUGARES (PÉS de aço)
O conjunto longarina deve permitir arranjos de 3
lugares, sendo constituído de pés em aço, duas
travessas de tubo de aço retangular 20x40mm
espessura1,2mm, conjuntos de sustentação de
assento e encosto em tubo, assento e encosto
injetados em polipropileno copolímero. As dimensões
ocupadas devem ser aproximadamente: 840mm
altura, 518mm largura total, e comprimento 2880mm.
Deve apresentar um espaço entre assentos de
101mm aproximadamente. O assento deve ser
confeccionado em polipropileno copolímero injetado
com curvatura levemente adaptada ao corpo e
acabamento texturizado, com dimensões
aproximadas de 465mm de largura, 415mm de
profundidade 5mm de espessura e cantos
arredondados, unido a estrutura por meio de 04
(quatro) porcas (bucha americana ¼”x13mm)
parafusadas e 04 (quatro) parafusos sextavados
flangeados ¼”x2.3/4” por assento. A altura do
assento até o chão deve ser de 449mm
aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em
polipropileno copolímero injetado e moldado
anatomicamente com acabamento texturizado, com
dimensões aproximadas de 460mm de largura por
330mm de altura com espessura de 5mm e cantos
arredondados, unido a estrutura por meio de encaixe
em dupla cavidade na parte inferior do encosto que
se junta a estrutura metálica, travado por dois pinos
retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno
copolímero na cor do encosto e sem a presença de
rebites ou parafusos. A estrutura de sustentação do
assento e encosto deve ser de tubos aço
Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para
acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a
estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro)
parafusos já descritos acima. Os pés da longarina
devem ser confeccionados em tubo de aço redondo
Ø31,75x1,5mm de espessura, com uma travessa de
aço em “L” com 2,65mm de espessura soldada, e
ponteiras plásticas para acabamento nas
extremidades dos tubos. Este conjunto deve ser
fixado às travessas por meio de parafusos, porcas e
arruelas. Todos os tubos de aço utilizados na
montagem desta longarina devem passar por um
processo de banhos decapantes e de fosfatização e
posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando
oxidação e com um ótimo acabamento superficial.
Todas as extremidades dos tubos devem receber
ponteiras plásticas para acabamento.
APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado

  UNID 6 00006 00000925
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de espessura mínima de 70 micras.
Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário
ofertado, com imagem e medidas está dentro da
Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia,
acompanhado por cópia de documento de identidade
profissional (CREA ou CRM) ou ART paga com a
devida comprovação de autenticidade, que comprove
habilitação e especialização em medicina do trabalho,
ergonomia ou engenharia segurança do trabalho,
para emissão do respectivo laudo.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será
de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Certificado de Conformidade emitido por uma OCP
acreditada pelo INMETRO, comprovando que o
fabricante tem seu processo de preparação e pintura
de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5,
garantindo o atendimento e conformidade às normas
ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,
ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM
D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794,
NBR ISO 4628-3.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00007 - Lote 00007

Código

 Armário 
 ARMÁRIO ALTO MEDINDO 1600X800X500 AxLxP
contendo 4 prateleiras, 3 móveis e 1 fixa. Tampo:
confeccionado em MDP, espessura de 25mm,
revestida nas duas faces com laminado melamínico,
por efeito de prensagem a quente que faz o laminado
se fundir a madeira aglomerada, formando com ela
um corpo único e inseparável (BP), oriundas de
madeiras certificadas de reflorestamento com selo
FSC, com fita PS de 2mm em todo contorno, colados
ao tampo através de processo “hot melt”,
acabamento na cor semelhante ao revestimento do
tampo. Laterais e base: confeccionadas no mesmo
material do tampo com espessura de 18mm e
acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante
ao revestimento, com resistência a impactos e
termicamente estável. Fundo de 18mm:
confeccionado no mesmo material do tampo com
espessura de 18mm e acabamento em fita PS de
1mm na cor semelhante ao revestimento, Prateleiras:
Confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura de 18mm e acabamento em fita PS de
1mm na cor semelhante ao revestimento com
resistência a impactos e termicamente estável.
Suporte de sustentação metálicos. Portas:
Confeccionadas no mesmo material do tampo com
espessura de 18mm e acabamento em fita PS de
2mm na cor semelhante ao revestimento, com
resistência a impactos e termicamente estável,

  0002 2 00007 00000107
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puxadores metálicos confeccionados em zamak,
fechadura tambor e fechadura com travamento
superior e inferior (Cremona), dobradiças 270°.
Rodapé metálico: confeccionado em tubo 40x20mm,
niveladores injetados em poliuretano de alta
densidade, com parafuso zincado branco de 5/16x1”
sextavado. Fixado na base com parafusos
autoatarrachantes. Fixação: Laterais, base, tampo
fixados por meio de tambor de giro de 15mm emaço
zamak com parafuso de montagem rápida M6x20mm,
possuindo ainda cavilhas de madeira de ø8x30mm, e
demais parafusos autoatarrachantes com
acabamento bicromatizado. Tratamento Superficial
Todas as estruturas em aço recebem tratamento
anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco com 04
banhos químicos e que a própria indústria possua o
equipamento para tal processo e recebem pintura
eletrostática a pó com resina a base de epóxi e
poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra
de espessura, atendendo os critérios de preparação,
tratamento e tempo de cura recomendados pelo
fabricante da tinta empregada, de forma que o
resultado atenda as exigências previstas nas
normas da ABNT. Apresentar os seguintes
documentos para comprovação de qualidade. 1.
Certificado de conformidade com a Norma ABNT NBR
13961:2010, emitido pela própria ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) ou outra empresa
certificadora também acreditada pelo Inmetro. As
informações constantes no certificado deverão ser
suficientes para a correta identificação do produto
ou vir acompanhado do seu respectivo laudo de
avaliação emitido por laboratório acreditado pelo
Inmetro; 2. Laudo de profissional (engenheiro de
segurança do trabalho, médico do trabalho ou
Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que
o fabricante dos movéis 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 título CREA, para os casos de
Ergonomista, deverá apresentar documento de
comprovação técnica; 3. Certificado emitido pela
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
ou outra empresa certificadora, conforme 20 NBR
11003, de Processo de Preparação e Pintura em
superfícies , sendo que o documento deverá
apresentar em seu escopo os seguintes testes:
Determinação de aderência da tinta, Determinação do
brilho da superfície, medição não destrutiva da
espessura de camada seca de revestimentos
aplicados em base, resistência de revestimentos
orgânicos para os efeitos de deformação rápida e
determinação de dureza ao lápis em tinta aplicada,
tanto em corte do filme de pintura como risco de filme
de pintura; 4.A presentar Declaração de Garantia,
com firma reconhecida em cartório, emitida pelo
fabricante do mobiliário, específica para este
processo licitatório, assinada por responsável
devidamente acreditado, de no mínimo 05 (cinco)
anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso
licitante seja também o fabricante);

Total do Lote    
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Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00008 - Lote 00008

Código

 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 
 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.
Perfeita para todo tipo de limpeza, completa e com
maior economia de água. Possui 2200 psi de pressão
máxima e vazão de 300 l/h que diminuem o consumo
em até 90% comparado ao consumo de uma
mangueira comum.

VAZÃO DE 300 L/H: Consumo de água quase 90%
menor comparado a uma mangueira comum. Em 1
hora de uso da Ultrawash, o consumo que seria de
2.800 l/h cai para apenas 300 l/h, garantindo uma
maior economia no fim do mês.
SISTEMA "STOP TOTAL": Dispositivo eletrônico que
permite a parada total da água e do motor no
desacionamento do gatilho, proporcionando uma
maior segurança, economia de energia, vida útil do
aparelho e comodidade ao usuário.
POTÊNCIA MÁXIMA DE 1800W: Garante o perfeito
funcionamento do motor e é ideal para uma limpeza
eficiente e um menor consumo de energia.
FABRICADA NO BRASIL: Garantia, qualidade e com
uma grande rede de assistências técnicas que só um
produto com fabricação nacional pode oferecer.
PROTETOR TÉRMICO: Mais segurança e
desligamento automático da lavadora em caso de
superaquecimento.
NOVA MOTO-BOMBA DE ALTA QUALIDADE:
Moto-bomba mais eficiente e de alta qualidade que
garante uma maior durabilidade do produto.
ÁREA DE ALCANCE DE 9,5M: O Cabo elétrico de 5m
e Mangueira de 4m, mais a lança, proporcionam um
maior alcance, autonomia e praticidade. Ideal para a
limpeza de quintais, carros, portões, varandas e
locais mais distantes da tomada.
RODAS E ALÇA PARA O TRANSPORTE : Praticidade
e facilidade na hora de usar e também na hora de
guardar a lavadora.
SUPORTE PARA CABO ELÉTRICO E MANGUEIRA :
Prático e evita que o cabo elétrico e a mangueira
fiquem jogados.
PRESSÃO MÁXIMA DE 2200 PSI: Pressão na medida
certa para uma limpeza completa, eficiente e com
uma maior economia de água e de energia elétrica.
SUPORTE PARA ACESSÓRIOS: Tenha os acessórios
sempre disponíveis e com fácil alcance.

Tipo: Uso ocasional
Tipo de Bomba: Axial
Tipo de Motor: Universal
Pressão PSI: 2200
Aplicador de Xampu e Detergente: Sim
Bico Turbo: Sim
Engate Rápido: Sim

Potência: 1800
Frequência (Hz): 60
Tensão Elétrica: 127V/220V
Altura (mm): 550Largura (mm): 320Profundidade
(mm): 310Peso líquido (kg): 9,8
Altura (embalado) (mm): 550Largura (embalado)
(mm): 360Profundidade (embalado) (mm): 330Peso

  UNID 1 00008 00000926
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bruto (kg): 11
Garantia: 1 Ano

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00009 - Lote 00009

Código

 SANDUICHEIRA GRILL 
 SANDUICHEIRA GRILL.
Especificações
Peso:1,02 kg
Cores disponíveis: Vermelha/Prata
Dimensões do produto (cm):
Altura: 10,5,
Largura: 23,5
Profundidade: 23
Número de sanduíches por vez:2
Potência:750 W
Chapa: Grill
Luz piloto
Placas antiaderentes: Fica na posição vertical
Garantia: 1 ano
Marca: Britânia
Voltagem: 127 V
Manual de instruções
Alças para locomoção
Antitérmica: Sim

  UNID 1 00009 00000927

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00010 - Lote 00010

Código

 LIQUIDIFICADOR 
 LIQUIDIFICADOR  O Liquidificador  é perfeito para
qualquer ocasião, ele possui a potência de 500W,
ideal para fazer diversos tipos de receitas, além de
deliciosas bebidas geladas , pois acompanha a
Função Tritura Gelo.
Com facas integradas de aço inox, combinada com 3
tipos de velocidades, é fácil de alcançar o ponto
certo das receitas e ter misturas mais homogêneas
com rapidez. Para acertar na medida de suas
receitas, a tampa possui copo dosador e o copo vem
com nível de medidas.
Resistente, o copo tem capacidade útil para receitas
de 1,6 L e com a função autolimpeza, muito simples
de limpar. O novo sistema de encaixe permite fácil
montagem, além disso, para maior segurança e
facilidade de armazenagem, a base possui
guarda-fio com encaixa para plugue. Para festas em
casa e receitas do dia a dia.

CARACTERÍSTICAS

No de velocidades 03
Função pulsar Sim
Função autolimpeza Sim
Copo Polipropileno
Filtro Sim
Lâminas Integradas ao copo
Lâminas em aço inox Sim
Porta-fio Sim
Triturador de gelo Sim
Características Gerais

  UNID 1 00010 00000928
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- Bonito
- Potente: 500W + Função Pulsar/Tritura Gelo
- 03 Velocidades
- Design moderno na cor preta
- Novo sistema de encaixe do copo
- Fácil de manusear
- Fácil de limpar: função autolimpeza
- Eficiente: faca em aço inox
- Filtro: separa a semente e o bagaço
- Guarda-fio com encaixe para o plugue
- Alta capacidade de volume: para todos os
tamanhos de receitas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumo de energia (kW/h) 0,5
Potência (W) 500
Capacidade total do copo (litros) 2,2
Tensão/Voltagem 110V
Conteúdo da Embalagem
- 01 Liquidificador.
Acompanha:
- 01 Filtro
- Manual de instruções
Capacidade útil do copo (litros) 1,6
Garantia 12 meses
Cor Preto
DIMENSÕES
Altura 41,00 Centímetros
Largura 21,00 Centímetros
Profundidade 20,00 Centímetros
Peso 2,00 Quilos

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00011 - Lote 00011

Código

 CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SEM BRAÇO 
 CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SEM BRAÇOS
Rodízios Componente utilizado para manter a
estabilidade e apoio ao piso e com a função de
manter a mobilidade da cadeira, através de
deslocamentos giratórios e lineares conforme
manuseio do usuário.   Rodízio de PU: Constituído de
2 (duas) roldanas circulares na dimensão de 55 mm
de diâmetro e fabricadas em termoplástico
denominado de poliamida (PA 6,6) e PU em sua
extremidade, dedicadas para serem utilizadas em
pisos rígidos. O corpo do rodízio confeccionado de
forma semicircular e fabricado em material
termoplástico denominado de poliamida (PA 6,6). As
roldanas são fixadas neste corpo através de um eixo
horizontal de aço carbono ABNT 1005/10 na
dimensão de 6 mm que é submetido a um processo
de lubrificação através de graxa específica para
redução de atrito na operação de rolamento sob o
piso. O corpo do rodízio é constituído por um eixo
vertical (perpendicular ao piso) de aço carbono
ABNT 1008/10 na dimensão de 11 mm e protegido
contra corrosão pelo processo de eletrodeposição a
zinco onde se encontra montado através de um anel
elástico sob pressão no corpo do rodízio, que recebe
lubrificação para reduzir o atrito no deslocamento

  UNID 4 00011 00000929
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rotativo. OBS: As mesmas descrições acima se
aplicam para o rodízio de PU com 50 mm de diâmetro.
Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma
configuração em forma de pentágono, obtendo um
diâmetro na ordem de 660 mm e constituída com 5
(cinco) pás de apoio, fabricada em chapa de aço
carbono ABNT 1008/1020na espessura de 1,5 mm e
conformada por um processo de estampagem
formando um perfil de secção 26x26,5 mm e unidas
por soldagem MIG. Suas extremidades são
conformadas mecanicamente formando o encaixe
para o pino do rodízio sem necessidade de buchas
ou peças adicionais. Possui um anel central
fabricado em tubo de precisão de construção
mecânica de Aço Carbono 1008/20, onde as pás são
fixadas a este pelo processo automatizado de
soldagem MIG, que garante a qualidade e
acabamento do produto. O conjunto base recebe
uma proteção contra corrosão, caracterizada pelo
processo de preparação de superfície metálica e
revestida por pintura eletrostática epóxi em pó. O
conjunto é coberto por uma blindagem central com
design adequado ao produto, montado pelo processo
manual por cliques de fixação, com a função de
proteção e acabamento da base, além de possuir
também uma blindagem telescópica para a coluna a
gás. As blindagens são fabricadas pelo processo de
injeção em material termoplástico denominado
copolímero de polipropileno (PP). Coluna a Gás
Conjunto mecânico/pneumático utilizado para
conectar a base ao mecanismo e que possui a
função de regulagem de altura do assento com
referência ao piso, através de uma alavanca de
acionamento disposta abaixo do assento. Também
permite movimento circular da cadeira e sistema de
amortecimento de impacto pela ação do gás sob
pressão no cartucho e mola de compressão que atua
sobre qualquer condição de altura.  Constituído de
um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado
com tubo de construção mecânica de precisão de
aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de
50,00 mm e conformado em uma de suas
extremidades pelo processo de conificação para
perfeita fixação na base. A coluna a gás tem
qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. O
conjunto câmara recebe proteção contra corrosão
através de um revestimento de pintura eletrostática
epóxi preto e no cartucho a gás uma camada de
eletrodeposição de cromo (Cromeação). Mecanismo
e Plataforma Conjunto mecânico utilizado na conexão
da estrutura do assento e que possui
funcionalidades e recursos de regulagempara manter
o conforto do usuário dentro dos mais altos padrões
de ergonomia. O mecanismo Plataforma fixa Diretor é
feita em chapa de aço 1006 SLeeter fabricada pelo
processo de estampagem com 188 mm de largura,
228 mm de profundidade e espessura média de 2,65
mm,possui ainda dois furos centrais na chapa com
função de encaixe no dispositivo de soldagem,
evitando erros desnecessários de centralização,
além disso, contem vincos para reforço em todas as
extremidades da estrutura. Pintada pelo processo de
preparação de superfícies metálicas em
nanotecnologia (nanocerâmica) e revestimento
eletroestático epóxi pó que garante proteção e maior
vida útil ao componente. Dotada de uma alavanca.
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Backita Plus: O mecanismo chamado Backita Plus é
um conjunto mecânico que possui duas alavancas
para regulagem de altura do assento e regulagem da
inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de
altura do assento é injetada em Poliamida PA
reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica
como reforço estrutural em duas chapas de aço na
espessura de 2,65 mm revestidas com processo de
eletrodeposição à zinco, garantindo resistência
mecânica e também contra corrosão. O sistema de
travamento de reclinação do   encostoacontece por
meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em
um conjunto de lâminas que travam umas às outras
por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de
controle de reclinação do encosto também é injetada
em Poliamida PA reforçada com fibrade vidro. Ao
acionar a alavanca para cima ela libera o movimento
do encosto que também se dá pelo uso de duas
molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o
encosto na posição desejada e liberar a alavanca
para travar o mecanismo. A faixa de variação de
reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também
proporciona a regulagem de altura do encosto por
meio de catraca automática, com curso de 70 mm,
que se libera ao chegar à altura máxima e após isso,
retorna à posição inicial, permitindo que o usuário
ajuste a altura para seu melhor conforto. O
mecanismo é fabricado com chapas de aço ABNT
1010/20 na espessura de 2,65 mm e é fixado ao
assento por 4 (quatro) parafusos sextavados com
as medidas de ¼” x 1”. O Mecanismo possui um
suporte para fixação do encostoem formato de “L”,
no qual é fabricado com tubo industrial na
configuração oblongular e na dimensão de 25x50 mm
com espessura de 1,50 mm. Dois parafusos philips
¼” x 1” juntamente com anéis elásticos fazem a
perfeita união entre o encosto e o mecanismo.
Omecanismo possui uma blindagem de termoplástico
de engenharia (Copolímero de Polipropileno) no
acabamento superficial texturizado, para impedir o
acesso do usuário nos sistemas de funcionalidade
da cadeira e participando de um componente de
design, segurança e proteção contra agentes
externos. O mecanismo recebe uma proteção contra
corrosão, caracterizada pelo processo de
preparação de superfície metálica por fosfatização à
base de zinco e revestida por pintura eletrostática
epóxi em pó. Assento Conjunto estrutural de apoio
para a atividade de sentar e com a finalidade de
acomodar o usuário de maneira confortável e
ergonômica. Conjunto constituído por estrutura
plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro.
Possui porcas garra ¼” inseridas nos pontos de
montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono
e revestidas pelo processo de eletrodeposição à
zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 (uma)
almofada de espuma ergonômica e flexível à base de
poliuretano (PU), fabricada através desistemas
químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo
de injeção sob pressão. Esta almofada possui
densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer
variações na ordem de +/-2 kg/m³.O conjunto é
revestido com tecido pelo processo de tapeçamento
convencional. Suas dimensões são
aproximadamente 480 mm (largura) x 455 mm
(profundidade) apresentando em suas extremidades
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cantos arredondados. O assento ainda possui uma 
blindagem plástica fabricada pelo processo de
injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero
de Polipropileno).  Encosto Componente utilizado
como sustentação da região do apoio lombar e que
possui a funcionalidade de acomodar
confortavelmente as costas num desenho com
concordâncias de raios e curvas ergonômicas, e que
modelam de forma agradável e anatômica aos mais
variados biótipos de usuários. A cadeira é oferecida
ainda com a opção de regulagem de altura do
encosto, permitindo o ajuste do apoio lombar a uma
gama de biótipos ainda maior.Na versão com encosto
fixo, a lâmina que liga o encosto ao assento é
fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1020 com
6,35 mmde espessura com vinco central para maior
resistência. Já a lâmina com catraca, para a versão
com regulagem de altura, é fabricada em chapa de
aço 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com
vinco central para uma maior resistência. Possui
catraca fabricada empeças injetadas em Poliamida,
reforçada com fibra de vidro. Para acionar a
regulagem, basta puxar o encosto para cima e
posicionar na altura desejada. Para baixá-lo basta
puxar até a altura máxima que o mecanismo se
desarma e libera o encosto até a posição mais baixa.
O encosto possui estrutura injetada em termoplástico
de engenharia (Copolímero de
Polipropileno)reforçada com fibra de vidro e possui
porcas garra ¼” fixadas nos pontos de montagem do
mecanismo e lâmina. Suas dimensões são
aproximadamente 460 mm (largura) x 415 mm
(altura), com cantos arredondados. Para
acabamento, o encosto recebe uma blindagem de
termoplástico injetada em polipropileno, que é
encaixada à estrutura, dispensando o uso de
parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é
fixada uma almofada de espuma flexível à base de
Poliuretano (PU), ergonômica   e fabricada através de
sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo
processo de injeção sob pressão. Esta almofada
possui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³
podendo ocorrer variações na ordem de +/-2 Kg/ m³.

APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA
COMERCIAL:
Certificado de conformidade comprovando a norma
NBR 13962:2018 Móveis para escritório – Cadeiras –
Requisitos e métodos de ensaios, pelo modelo de
certificação 5. 
Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que
os produtos possuem revestimento em fosfato com
massa igual ou superior a 1,2g/m².
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 8910/2016,
determinação da resistência à compressão de
espumas flexí¬veis de poliuretano. 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO de acordo com a NBR 14961/2016
determinação do teor de cinzas em espumas
flexíveis de poliuretano. 
Laudo de conformidade emitido por laboratório
acreditado pelo Inmetro com comprovação NBR
8619/2015 (espuma flexível de poliuretano -
determinação da resiliência). 
Laudo emitido por laboratório acreditado pelo
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INMETRO de acordo com a NBR 9176/2016 para
determinação da força necessária para se produzir
uma compressão pré-fixada sobre uma amostra de
espuma flexível de poliuretano, aplicada sobre uma
área determinada.
Laudo ou declaração, comprovando que o mobiliário
ofertado, com imagem e medidas está dentro da
Norma Regulamentadora NR 17 - Ergonomia,
acompanhado por cópia de documento de identidade
profissional (CREA ou CRM) ou ART paga com a
devida comprovação de autenticidade, que comprove
habilitação e especialização em medicina do trabalho, 
ergonomia ou engenharia segurança do trabalho,
para emissão do respectivo laudo.
Catálogo técnico do produto, nos quais
necessariamente constarão imagens e desenhos
com cotas, comprovando que o item ofertado faz
parte de sua linha de fabricação. Esta condição será
de extrema relevância para a avaliação do mesmo,
assim como os seguintes fatores: conformidade com
as especificações, características técnicas e
certificados de conformidade apresentados,
qualidade, durabilidade, acabamento, estética,
ergonomia e funcionalidade. A não apresentação
acarretará desclassificação do licitante.
Certificado de Conformidade emitido por uma OCP,
comprovando que o fabricante tem seu processo de
preparação e pintura de superfícies metálicas
certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e
conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT
NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003,
ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D
7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISO 4628-3.

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00012 - Lote 00012

Código

 PÚLPITO EM MDF 
 PÚLPITO EM MDF DE 15 MM dando acabamento de
30 mm, medindo 1,30 x 0,70, na cor noce amêndoa e
com frisos preto, com prateleiras internas e com
brasão em vidro afixado em prolongadores  e pes
ajustaveis.(devera ser entregue montado e com
garantia de 12 meses).

  UNID 1 00012 00000930

Total do Lote    

Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00013 - Lote 00013

Código

 BANCADA DE MESA DIRETORA 
 BANCADA DA MESA DIRETORA EM MDF DE 15 MM,
dando acabamento de 30 mm, de 03 membros,
totalizando  2,40 x 0,86, sendo que a parte do meio
mede 96cm x 80cm de altura, base de vidro
temperado e bisotado  com 10 mm, com
prolongadores de aço inox de 10mm. na cor noce
amêndoa com frisos preto, com prateleiras internas
afixado brasão da republica em vidro com
prologadores na frente da bancada.(devera ser
entregue montado e com garantia de 12 meses).

  UNID 1 00013 00000931

Total do Lote    
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Lote

   Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade MarcaÍtem

 00014 - Lote 00014

Código

 BANCADA CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM 
 BANCADA  CONFECCIONADA EM MDF DE 15 MM,
dando acabamento de 30 mm, medindo 2,40 x 0,86,
na cor noce amêndoa com frisos preto, com
prateleiras internas e base em vidros temperado  e
bisotado de 10 mm, com prolongadores em aço inox
de 10mm.(devera ser entregue montado e com
garantia de 12 meses).

  UNID 2 00014 00000932

Total do Lote    

Total Geral do(s) Lote(s)    


