Brasília – DF, 17 de Julho de 2015.
Assunto: Análise e Parecer Técnico – Pregão Presencial Nº 16/2015 – Aquisição de Mobiliário.
DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS
Ao
NLC / CPL;
Segue análise e parecer técnico descrição do item, documentação e protótipos apresentados:
LOTE 01 – CADEIRA GIRATÓRIA
Empresa
Item Descrição

|Parecer: Reprovado
Dimensões Solicitadas no Edital
Dimensões Encontradas na Amostra
Altura da superfície do
Altura da superfície do
assento(Intervalo de regulagem):
assento(Intervalo de regulagem):
390/511 mm”
390/510 mm
Largura do assento: 450 mm
Largura do assento: 440 mm
Profundidade da superfície do assento: Profundidade da superfície do assento:
445 mm
470 mm
Extensão vertical do encosto:440 mm
Extensão vertical do encosto:480 mm

Tecno2000

01

Largura do encosto: 405 mm

Largura do encosto: 450 mm

Distância interna entre os apóia-braço:
477 mm
Comprimento do apóia-braço: 245 mm

Distância interna entre os apoia-braço:
490 mm
Comprimento do apoia-braço: 255 mm

Largura do apóia-braço: 79 mm

Largura do apoia-braço: 80 mm

Parecer das dimensões: como no edital não foi definido um percentual de
Cadeira gerente
aceitação entre o mínimo e máximo, as diferenças serão aceitas com as medidas
giratória
com
aproximadas.
braço.
Mecanismo Solicitado no Edital
Mecanismo Encontrado na Amostra
“O mecanismo possui regulagem de Regulagem Relax, (O assento inclina
inclinação do encosto com bloqueio em junto com o encosto).
qualquer posição.” (Back System).
Parecer do mecanismo: diante do fato do mecanismo da amostra ser relax, ou
seja, somente é possível inclinar o encosto, inclinado também o assento, a
amostra não atende ao solicitado no edital.
Encosto Solicitado no Edital
Encosto Encontrado na Amostra

“com
bordas
arredondadas,
saliência para apoio lombar com
bordas arredondadas, saliência
para apoio lombar e rebaixo de
15mm na parte inferior para perfeito
acoplamento do compensando,
evitando o atrito do revestimento
com a borda da estrutura”.

Com bordas quadradas e sem
saliência para apoio lombar (Curvo
nas laterais). Não atendeu ao
rebaixo de 15mm para o
acoplamento do compensado no
interno da espuma, ocasionado
maior atrito no contato com o
revestimento da capa. Na amostra
encontrada a capa não encontra-se
perfeitamente moldada a espuma.

Observação: Não foi entregue o manual de utilização, o modelo da amostra não consta no site, e a empresa informou
que não possui um catalogo que contenha a foto da amostra, não foi possível verificar se a cadeira da amostra é a
cadeira de código HN-03.03.A.4, informada pela empresa.
O mecanismo relax encontrado na amostra não é recomendado para o uso operacional pois proporciona o movimento de
inclinação monobloco do assento / encosto na relação de 1 x 1, ou seja, para cada grau de inclinação do assento, o
encosto também reclina um grau, ocasionando a perca do contato com o apoio lombar da cadeira. O ajuste de tensão
da reclinação do conjunto no centro mecanismo não é ergonómico para os padrões atuais, afetando a postura dos
usuários, o conforto, a ergonomia, além de impactar diretamente na sua produtividade, saúde e bem-estar.

LOTE 02 - CADEIRA EM POLIPROPILENO
|Parecer: Aprovado
Empresa
Item
Descrição
Dimensões Solicitadas no Edital
Dimensões Encontradas na Amostra
Altura da superfície do assento: 420 mm
Altura da superfície do assento: 415
mm
Largura do assento: 408 mm
Largura do assento: 407mm
Profundidade da superfície do assento: Profundidade da superfície do assento:
472 mm
460 mm
Extensão vertical do encosto: 175 mm
Extensão vertical do encosto: 175 mm
Altura da borda superior do encosto em Altura da borda superior do encosto em
Cadeira em relação até o assento: 369mm
relação até o assento: 370mm
AG - MÓVEIS 01
polipropileno Largura do encosto: 440 mm
Largura do encosto: 440 mm
Largura total: 470 mm
Largura total: 470 mm
Altura total: 789 mm
Altura total: 785 mm
Parecer das dimensões: como no edital não foi definido um percentual de aceitação
entre o mínimo e máximo, as diferenças serão aceitas com as medidas
aproximadas.

LOTE 01 – LONGARINA 03 LUGARES
Empresa
Item Descrição

Tecno2000

01

Longarina 03
lugares.

|Parecer: Reprovado
Solicitado
Amostra
Apóia-braço fixados diretamente
Modelo apresentado não tem o apoiona longarina e na base, com
braço sem fixação na longarina e na base
formato contínuo fechado.
e não possui formato contínuo fechado.
“O tubo polígono apresenta maior
resistência contra rupturas e
deformações estruturais, possui
alta resistência a esforços
horizontais ou verticais,
Tubo retangular.
proporcionado maior segurança,
durabilidade e confiabilidade no
produto, portanto não será aceito
tubo quadrado ou retangular.”

Observação: modelo informado pela empresa no edital era o modelo BEX. Foi entregue como amostra o modelo
“Munique”.
LOTE 03 – PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS
Empresa
Item Descrição
Solicitado
AG - MÓVEIS
01
Plataforma de trabalho
1600 x 700 x 740
para 02 pessoas
LOTE 03 - PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS – (Sendo 01 cadeirante).
Empresa
Item Descrição
Solicitado
Plataforma de trabalho
AG - MÓVEIS
01
para 02 pessoas (01
1800 x 700 x 770
cadeirante).

|Parecer: Aprovado
Amostra
1600 x 700 x 740

|Parecer: Aprovado
Amostra
1800 x 700 x 770
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Análise de Modelo (protótipo) Apresentada pela Empresa:
TÉCNO2000 – LOTE 01 – CADEIRA GIRATÓRIA

Cadeiras encontradas no site do fabricante
TÉCNO2000 – LOTE 01 - LONGARINA

Em contato com o responsável pela empresa, o mesmo informou que
o modelo era BEX, mas a nota entregue com o produto deixa claro se
tratar de uma “Munique.

•
•

Os braços com formato aberto não são ergonomicamente
apropriados, pois permitem que pessoas se machuquem
nas pontas dos braços.
De acordo com o edital o braço deve ter o formato continuo
fechado.
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No site existem apenas dois tipos de longarina: Munique e Altena. Conforme as figuras Acima:
LOTE 02 - CADEIRA EM POLIPROLILENO

• As especificações da cadeira estão de acordo
com edital: “assento e encosto conformado
anatomicamente, injetado em resina de
polipropileno pigmentado na cor azul”.
• “Estrutura com acabamento em pintura epóxi na
cor prata e acrescida a de sapatas injetadas em
polipropileno copolímero.”
• “Fixação direta na estrutura metálica através de
engates na própria peça para o encosto. E para
assento acrescido parafusos de fixação
garantido assim maior segurança e estabilidade”

Foi verificado no site o modelo da cadeira, conforme a
figura ao lado.

LOTE 03 – PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS
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LOTE 03 – PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 02 PESSOAS (01 CADEIRANTE)
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