
 

 

 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO N° 01/2013 

PREGÃO 51/2013 

 

Levamos ao conhecimento dos interessados, que há acréscimo na quantidade de itens do 

presente pregão: 

LOTE 6 -  

ITEM Quant. Produto Valor Unit. Valor Total 

26 1 Mesa de 160x68x74 cm, Tampo,laterais em MDF-BP 

de 25mm. Saia em MDF-BP de 15mm. 

Sapata Niveladora de altura, tampo em MDF-BP de 

25mm.Base em tubo 2” de aço carbono. Base pintada 

em tinta epóxi preto. Sapata niveladora de altura, Kit 

fixação incluído. Indicada para conectar mesas de 

680mm de profundidade. Gaveteiro fixo de 3 gavetas 

cor castanho/noce. 

R$ 640,00 R$ 640,00  

27 1 Armário estante com 2 portas, dimensões: 160x90x43 

Tampo em MDF-BP 25mm. 

Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF-

BP 15mm.  1 prateleira interna de MDF-BP de 

15mm. Base requadro de aço pintado epoxi preto. 

Chave na porta com chaveamento duplo. 

Sapata niveladora de altura. Cor castanho/noce. 

R$ 785,00 R$ 785,00 

28 1 Poltrona Presidente Giratória com braços e 

mecanismo Relax; Assento com furos com distância 

entre centro de 160x200mm. Suporte do encosto em 

mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 

6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio 

para aumentar a resistência; Assento e Encosto em 

compensado multilaminado resinado, moldado 

anatomicamente a quente com espessura de 14 mm. 

Possui curvatura na parte frontal do assento para 

evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e 

curvatura anatômica no encosto de forma à permitir 

a acomodação das regiões dorsal e lombar, 

adaptando-se melhor à coluna vertebral; Espuma 

injetada anatomicamente em poliuretano flexível 

microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 

densidade controlada de 45 a 50 Kg/m3  com 60 mm 

de espessura média no assento e encosto; Capa do 

assento e do encosto em couro ecológico, formado por 

costuras laterais e centrais em desenho de arcos 

R$ 579,00 R$ 579,00 



 

 

 

 

opostos, previamente colados às espumas, e fixadas 

com grampos ao assento e encosto de madeira; 

Contra capa do assento e do encosto injetadas em 

polipropileno copolímero, montadas por parafusos, 

auxiliando em futuras manutenções; Apoia braços 

SL, em Polipropileno Copolímero injetado, com alma 

de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com 

botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. 

Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, 

permitindo ajuste horizontal por parafusos. A fixação 

do assento, encosto, estrutura, mola e apóia-braços, é 

feita com parafusos sextavados e porcas de garra 

encravadas e rebitadas na madeira; Parafusos de 

fixação dos componentes do tipo Flangeado com 

trava, na bitola ¼"x 20 fpp. Base giratória 

desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino 

do rodízio soldado na extremidade da haste em furos 

do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta 

por polaina injetada em polipropileno copolímero na 

cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e 

duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon 

com capa, semiesfera plástica injetada junto a 

estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em 

nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou 

banda de rolagem em poliuretano para uso em piso 

duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; 

Coluna central desmontável fixada por encaixe 

cônico, com rolamento axial de giro, possuindo 

arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha 

mancal de giro injetada em POM, e recalibrada, 

recoberta por capa telescópica injetada em 

polipropileno copolímero na cor preta; Sistema de 

regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à 

gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao 

sentar, aliviando  o impacto na coluna vertebral; 

Mecanismo do tipo relax, permitindo livre flutuação 

ou travado, com ajuste de tensão da mola, 

mancalizado por buchas de POM e pino trefilado 

maciço com 10 mm de diâmetro; Para modelo com 

acabamento cromado, a superfície e preparada 

através de decapagem química, recebendo um banho 

de cromo executado sobre base niquelada, Os 

componentes metálicos que possuem pintura, são 

tratados com fosfato de zinco, executado em linha 

automática de oito tanques, sem uso de produtos 

clorados para desengraxe, e com posterior 

tratamento de efluentes, de acordo com as normas 



 

 

 

 

ambientais, para dar melhor proteção contra 

corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta 

utilizada para pintura é em pó, do tipo híbrida 

(poliéster epóxi) W-eco, atendendo norma Européia 

RoHS, isenta de metais pesados; nas cores  preto 

semi-fosco com camada de 60 mícrons. Todas as 

peças são curadas em estufa à temperatura de 200° 

C.  Esta poltrona atende a requisitos das normas 

NR17 – Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), que normatiza os móveis para escritório, 

cadeiras, classificação, características físicas e 

dimensionais, para que se obtenha um melhor 

conjunto em termos de conforto, ergonomia e 

durabilidade.Dimensões aproximadas da Cadeira em 

mm: 

Altura da cadeira                   1060 – 1180 mm 

Profundida da cadeira           700 mm 

Largura da cadeira                700 mm 

Altura do encosto                   615 mm 

Largura do encosto                460 mm 

Profundidade do assento        450 mm 

Largura do assento                 480 

Altura do assento                    460 – 580 

As empresas deverão apresentar: laudo de analise 

ergonômica dos produtos (copia autenticada); laudo 

técnico dos produtos; certificado ABERGO (da 

Associação brasileira de ergonomia, copia 

autenticada);laudo da espuma comprovando a 

densidade(copia autenticada): declaração do 

fornecedor da espuma declarando que a matéria 

prima é isenta de CFC (copia autenticada);  relatório 

de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por 

exposição à névoa salina emitido por laboratório 

(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos 

contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante 

(copia autenticada). );certidão de registro de pessoa 

física do fabricante; certidão de registro de pessoa 

jurídica do fabricante; laudo técnico da capacidade 



 

 

 

 

produtiva do fabricante; licença ambiental de 

operação da FEPAN ou órgão correspondente; 

certificado do IBAMA; certificado W-ECO – 

declaração de conformidade diretiva ROHS 

2002/95/CE (tinta). 

29 2 Cadeiras fixa de aproximação sem apoia braços; 

madeira do assento em compensado multilaminado 

com espessura de 12mm moldado anatomicamente a 

quente, com curvatura na parte frontal para evitar o 

estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. 

estrutura do encosto injetado em polipropileno 

copolímero. espuma injetada anatomicamente com 45 

mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m
3 
  

no assento e 40 mm de espessura média e densidade 

de 45 à 50 kg/m
3  

no encosto; assento com bordas 

protegidas por perfil de pvc que proporciona melhor 

acabamento e estética, além de proteger a cadeira 

contra impactos. encosto com contracapa em 

polipropileno copolímero injetado;revestimento em 

vinil ou poliéster em diversas cores; capa do assento e 

do encosto sem costuras; a fixação do assento e do 

encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados 

e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, 

e a fixação das capas é feita por grampos e pelo 

próprio perfil de pvc;estrutura da cadeira em tubo 

industrial redondo com diâmetro 19,05 mm e parede 

1,06 mm; tubo de suporte do encosto em tubo de aço 

industrial oblongo 20 x 48 mm e parede de 1,50 mm, 

em formato de “l”;sapatas e ponteiras em 

polipropileno injetado na cor preta.; para modelo 

com pintura, a estrutura possui tratamento de 

superfície com fosfato de zinco ,(executado em linha 

automática de oito tanques, sem uso de produtos 

clorados para desengraxe, e com posterior 

tratamento de efluentes, de acordo com as normas da 

fepam), proporcionando proteção contra corrosão e 

para uma melhor ancoragem da tinta, evitando assim  

o descolamento da mesma; a tinta utilizada para a 

pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), 

weco, atendendo norma européia rohs, isenta de 

metais pesados, na cor prata, preto semi-brilho ou 

cinza claro, com camada de 60 mícrons, onde todas as 

peças são curadas em estufa, à temperatura de 200° 

c. para modelo com acabamento cromado, a 

superfície e preparada através de decapagem 

química, recebendo um banho de cromo executado 

R$ 125,00 R$ 250,00 



 

 

 

 

sobre base niquelada, com espessura que atende a 

requisitos de durabilidade e resistência. esta poltrona 

atende a requisitos das normas nr17 – norma 

regulamentadora do ministério do trabalho, que trata 

da ergonomia; e  da nbr 13962 - da associação 

brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza 

os móveis para escritório, cadeiras, classificação, 

características físicas e dimensionais, para que se 

obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, 

ergonomia e durabilidade;dimensões aproximadas: 

largura do assento: 440 mmprofundidade do assento: 

395 mm largura do encosto:365 mm altura do 

encosto: 270 mm profundidade total da cadeira: 525 

mm;altura total da cadeira: 825 mm;largura total da 

cadeira: 440 mm;altura do assento: 470 mm.; As 

empresas deverão apresentar: laudo de analise 

ergonômica dos produtos (copia autenticada); laudo 

técnico dos produtos;  certificado ABERGO (da 

Associação brasileira de ergonomia, copia 

autenticada);laudo da espuma comprovando a 

densidade(copia autenticada): declaração do 

fornecedor da espuma declarando que a matéria 

prima é isenta de CFC (copia autenticada); relatório 

de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por 

exposição à névoa salina emitido por laboratório 

(copia autenticada). Termo de garantia de 5 anos 

contra defeitos de fabricação emitido pelo fabricante 

(copia autenticada). );certidão de registro de pessoa 

física do fabricante; certidão de registro de pessoa 

jurídica do fabricante; laudo técnico da capacidade 

produtiva do fabricante; licença ambiental de 

operação da FEPAN  ou órgão correspondente; 

certificado do IBAMA; certificado W-ECO – 

declaração de conformidade diretiva ROHS 

2002/95/CE (tinta) 

 Valor  Total R$ 2.254,00 

   

 

Campos Novos, 19 de setembro de 2013.  

 

__________________________________ 

Nelson Cruz. 



 

 

 

 

Prefeito Municipal 


