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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 
 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2019 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 
torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 
Pregão, em sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por lote, regida pela Resolução Senac 
n.º 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 
condições estabelecidas neste ato convocatório. 
1 - DA ABERTURA 
1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 
DATA: 05/07/2019 
HORA: 10 horas 
LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO DA UASG: 926781 
2 - DO OBJETO 
2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
Mobiliário, para atender as necessidades deste Senac-DF, conforme especificações contidas 
neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 
contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 
2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 
a) Anexo I – Especificação dos Materiais; e 
b) Anexo II – Ata de Registro de Preços. 
2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 
interessados, no site do Senac-DF, www.senacdf.com.br ou no portal de compras do Governo 
Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 
2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 
obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 
2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 
2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a 
presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac-DF, 
aprovado pela Resolução Senac nº. 958/2012. 
2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº. 
123/2006. 
2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A 
referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à 
presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, 
consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação, 
e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que: 
a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 
b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 
Fecomércio-DF; 
d) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 
c) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 
d) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 
3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do Sistema Eletrônico, que: 
a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 
b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 
Art.7º, Inciso XXXIII. 
4 - DO CREDENCIAMENTO 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 
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Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 
detalhadas para sua correta utilização. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 
4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros. 
4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 
4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 
em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 
do sistema para a entrega da documentação pertinente. 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 
abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 
5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 
as propostas apresentadas. 
5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 
ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 
5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão 
de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF, 
inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 
eventual desconexão. 
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5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 
ou na Resolução Senac n.º 958/2012. 
5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 
seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 
5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 
exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 
final. 
5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 
Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 
com as disposições aqui contidas. 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 
neste Edital, por comando do Pregoeiro. 
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 
8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e do valor do lance. 
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8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 
lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, 
observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital. 
8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 
8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 
8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 
do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
8.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo de início do tempo de iminência. 
8.9.1. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual estará automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 
8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço por lote  apresentado. 
9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 
(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto. 
10. DA NEGOCIAÇÃO 
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
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melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para 
enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira 
adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na 
extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 
11.1.1 Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 
informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 
prazo adicional a critério do pregoeiro. 
11.1.2 Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 
licitacao@df.sencac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 
comporte o tamanho dos arquivos. 
11.1.3 Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 
arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 
licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio 
da documentação. 
11.1.4 Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 
15.6 deste edital. 
11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 
11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação; 
11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 
ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 
11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 
operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 
tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta 
ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 
nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação; 
11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se 
houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 
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indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 
vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 
11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 
as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 
11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 
também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 
11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 
somente em nome da matriz. 
11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 
ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
ao Núcleo de Compras- NCO, na Subsede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 3 Lotes 
945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030. 
11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 
acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 
11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 
conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 
11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
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11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 
são coerentes com os de mercado. 
11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 
mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 
preço. 
11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
11.12 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos 
lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados. 
11.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.14. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
11.15. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 
passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
11.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para sua continuidade. 
11.18. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 
vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 
sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 
adjudicação. 
12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 
12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente; e 
c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 
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12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitidos por entidade pública ou 
privada, que comprove (m) que a licitante fornece ou forneceu os materiais compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação; e 
12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 
superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 
12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 
Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita 
Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma 
da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando 
esta for a Licitante;  
(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICer
tidao.asp?Tipo=1) 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 
da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 
Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 
f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 
Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 
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12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 
12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 
subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 
de habilitação das licitantes. 
12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 
no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 
atualizada. 
12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 
pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 
12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 
de documentos que os contenham. 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital. 
12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 
de habilitação. 
12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde 
que devidamente justificado. 
12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá suprir a eventual omissão ou 
falha de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em sites oficiais que 
emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, reconhecendo-lhes os efeitos 
para fins de habilitação. 
12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 
internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 
referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 
ensejará a inabilitação da empresa. 
12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 
licitante. 
13 – DAS AMOSTRAS 
13.1 - A CPL poderá a seu critério, após a etapa de lances, solicitar amostras dos materiais 
ofertados a licitante detentora da melhor proposta classificada, objeto deste Pregão para 
análise técnica. 
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13.2 - As amostras solicitadas à empresa classificada na etapa de lances deverá ser 
encaminhada para a Unidade do Senac localizada no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - 
DF, CEP 71.200-030, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após recebida a comunicação. 
13.3 - Deverá ser apresentada 1 (uma) amostra de cada produto para análise. 
13.4 - Se a amostra apresentar divergência em relação a especificação constante deste Edital 
ou da proposta, a licitante terá sua proposta desclassificada. 
13.5 - Se a licitante não encaminhar a amostra no prazo estabelecido, terá sua cotação 
desconsiderada para efeito de julgamento. 
13.6 - As amostras serão solicitadas para que se possa verificar se os materiais ofertados 
atendem às características técnicas que constam deste Edital de licitação e da proposta 
apresentada pela licitante. 
13.7 - A apresentação de amostra poderá ser dispensada quando se tratar de produto oriundo 
de linha industrial de produção cujo exemplar já tenha sido aprovado em teste anterior, ou já 
seja utilizado pelo Senac-DF. 
13.8 - Após análise das amostras apresentadas, a CPL convocará todas as licitantes para, em 
nova sessão, comunicar a respeito da aceitabilidade dos materiais apresentados e, por 
conseguinte, para inicio da fase de oferta de lances e posteriormente analisada a documentação 
da empresa ofertante do menor preço, cuja amostra tenha sido aprovada tecnicamente. 
14 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
14.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 
licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do 
Pregão. 
14.1.1. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitação@df.senac.br, ou na impossibilidade, 
protocolados no Protocolo deste Senac-DF, no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA Trecho 
3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis. 
14.1.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 
timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 
14.1.1. 
14.1.3. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado 
e juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, 
aptos a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 
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14.2 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a 
partir do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da 
impugnação. 
14.3. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 
14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
14.5 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 
julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 
informando às licitantes por meio do sistema. 
14.6 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 
(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante 
publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a 
acessá-lo. 
15 - DOS RECURSOS 
15.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 
recurso da decisão que inabilitar a licitante. 
15.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
15.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 
15.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 
recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 
do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
15.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 
importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 
para adjudicação e homologação. 
15.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
15.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
15.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax ou e-mail. 
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15.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Núcleo 
de Compras - NCO, no seguinte endereço: Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 
03, Lotes 945/955, Brasília/DF, CEP: 71200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a 
sexta-feira, em dias úteis 
15.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os 
recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a 
chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda 
classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições 
de sua Proposta Financeira. 
15.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 
encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos termos 
da minuta constante do Anexo II, que firmará o compromisso para eventual contratação, com 
o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o caso, com os 2º e 3º classificados 
que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do Pregão. 
16.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais registrados, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurado ao 
beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
16.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 
implicará multa e perda do direito ao registro de preço. 
16.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 
pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
16.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 
condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 
fornecimento dos materiais. 
16.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes 
classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições 
financeiras constantes da proposta vencedora. 
16.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 
licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 
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circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 
técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela licitante. 
17 - DAS SANÇÕES 
17.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, as 
seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
17.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
17.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 
direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, nos seguintes casos: 
I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
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V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da  
notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
18 - DO PAGAMENTO 
18.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais, 
para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, mediante depósito em conta bancária 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos, devidamente 
atestados. 
18.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer 
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 
decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 
reajustamento de preços. 
18.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as 
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 
Art. 40, da Resolução Senac n.º 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 
reclamação de qualquer espécie. 
19.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preço, a fornecedora deverá manter todas as 
condições que a incluíram no certame. 
19.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 
base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 
19.4 -  As decisões referentes à este Pregão serão divulgados no site www.senacdf.com.br e no 
Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação 
de cada fase. 
19.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 
do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 
19.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 
proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 
empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 
abertura da licitação. 
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19.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 
ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 
19.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 
forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 
19.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 
19.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 
referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
19.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 
seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 
aplicáveis. 
19.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 
fornecimento dos materiais nas condições oferecidas. 
19.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 

Brasília,      de junho de 2019 
 
 

Fabricio da Silva Gama Gerência de Logística e Suprimentos Senac – DF 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2019 
 

ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 
 
 

LOTE Nº ESPECIFICAÇÃO  QTD PREÇO ESTIMADO (R$) 
UNIT. TOTAL 

01 
01 Longarina Espaldar Médio 02 Lugares com Braços Intercalados 04 1.845,00 7.380,00 

02 Longarina Espaldar Médio 03 Lugares com Braços Intercalados 16 2.255,00 36.080,00 
PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 43.460,00 

 

02 
03 Cadeira com Prancheta para Obeso  30 2.012,00 60.360,00 
04 Cadeira Universitária  715 477,67 341.531,67 
05 Cadeira Universitária – Extra até 250 Kg 20 1.147,00 22.940,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 424.831,67  
 

03 

06 Poltrona Giratória Operacional Espaldar médio Com Braços  122 848,00 103.456,00 

07 Poltrona Giratória OBESO, Espaldar médio Com Braços 06 1.040,67 6.244,00 

08 Poltrona Giratória Operacional Espaldar baixo Sem Braços  102 790,00 80.580,00 
09 Poltrona Fixa Com Braços  17 698,33 11.871,67 
10 Poltrona Giratória Em Tela 11 2.091,67 23.008,33 
11 Cadeira fixa  20 580,00 11.600,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 236.760,00 
 

04 12 Cadeira empilhável  52 491,00 25.532,00 
PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 25.532,00 

 

05 
13 Sofá de 01 lugar com braços  06 1.843,33 11.060,00 
14 Sofá de 02 lugares com braços  05 2.663,33 13.316,67 
15 Sofá de 03 lugares com braços  02 3.533,33 7.066,67 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05 31.443,34 
 

06 16 Mocho Giratório 16 499,00 7.984,00 
PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 06 7.984,00 
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LOTE Nº ESPECIFICAÇÃO  QTD PREÇO ESTIMADO (R$) 
UNIT. TOTAL 

07 
17 Mesa de Reunião 01 3.273,33 3.273,33 
18 Mesa de Reunião Oval 04 2.629,00 10.516,00 
19 Mesa de reunião redonda 05 1.341,00 6.705,00 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 07 20.494,33 
 

08 

20 Mesa Reta 900x600x740 08 868,67 6.949,33 
21 Mesa Reta 1000x600x740 03 1.005,67 3.017,00 
22 Mesa em L. Med 1400x1400x600x740 02 1.065,67 2.131,33 
23 Mesa em L. Med 1200x1200x600x740 05 996,67 4.983,33 
24 Mesa em L. Med 1200x800x600x740 04 855,33 3.421,33 
25 Mesa em L com gaveteiro 12 1.908,00 22.896,00 
26 Gaveteiro volante 08 893,00 7.144,00 
27 Armário de portas corrediças 08 1.786,33 14.290,67 
28 Armário Baixo 02 940,67 1.881,33 
29 Armário Alto com prateleiras 10 1.730,67 17.306,67 
30 Armario extra alto 10 2.084,67 20.846,67 

PREÇO TOTAL ESTIMADO DO LOTE 08 104.867,66 
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LOTE 01 

Nº DESCRIÇÃO QUANT. 
 1  LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 02 LUGARES COM BRAÇOS INTERCALADOS  Longarina Espaldar Médio 02 Lugares, concha monobloco, com Braços estruturados em aço e apoio em polipropileno. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. Revestimento em TECIDO 100% Poliester. Revestimento da contra capa do encosto em TECIDO 100% Poliester. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com 15 mm de espessura média podendo ser em resina de engenharia. Espuma, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliéster Assento e encosto formando uma única concha. Braços formados por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro (7/8") e 1,90mm de espessura de parede. Apoios injetados em polipropileno copolímero injetado. Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm e 1,06 mm de espessura da parede, duplos na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapa de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 31,75mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede. Encaixe cônico fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com espessura da parede de 1,20mm unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. Sapatas e acabamentos da longarina injetadas em polipropileno copolímero na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES: Largura do assento: 468 a 483 mm; Altura do encosto: 413 a 426  mm; Largura do encosto: 458 a 472 mm; 
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Altura do assento: 418 a 431 mm; Largura do conjunto 2 lugares: 1103 a 1137 mm. 
 2  LONGARINA ESPALDAR MÉDIO 03 LUGARES COM BRAÇOS INTERCALADOS  Longarina Espaldar Médio 03 Lugares, concha monobloco, com Braços estruturados em aço e apoio em polipropileno. Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 15 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. Revestimento da contra capa do encosto em TECIDO 100% Poliester. Revestimento em TECIDO 100% Poliester. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com 15 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma expandida/laminada AP, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 a 37 Kg/m³ com 45 mm de espessura média. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliéster. Assento e encosto formando uma única concha. Braços formados por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 22,22mm de diâmetro (7/8") e 1,90mm de espessura de parede. Apoios injetados em polipropileno copolímero injetado. Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm e 1,06 mm de espessura da parede, duplos na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapa de aço SAE 1020 FQD com 4,76mm de espessura.  Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 31,75mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede. Encaixe cônico fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com espessura da parede de 1,20mm unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura da longarina. Sapatas e acabamentos da longarina injetadas em polipropileno copolímero na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS: Largura do assento: 468 a 483 mm; 
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Altura do encosto: 413 a 426  mm; Largura do encosto: 458 a 472 mm; Altura do assento: 418 a 431 mm; Largura do conjunto 3 lugares: 1658 a 1708 mm. 
LOTE 02 

Nº DESCRIÇÃO QUANT. 
 3  CADEIRA COM PRANCHETA PARA OBESO  Encosto com estrutura de sustentação fabricada em tubos de aço com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de parede. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.  Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica, previamente tracionadas na estrutura e fixada na parte inferior da mesma, e posterior acabamento. A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos e porcas rebite, fixadas no tubo do encosto. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente, com 18 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em tecido 100% Poliéster, cor a escolher. Contra capa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado. Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. Apoia-braços integrado a estrutura em aço com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado fixados a estrutura. Prancheta em MDF com 325 mm de largura e 335 mm de profundidade, 18 mm de espessura e bordas protegidas por perfil de PVC, unida na estrutura da cadeira, por mecanismo de aço do tipo escamoteável sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura.  Estrutura de sustentação em formato “Z” com suporte integrado do apoio de braço, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessa de suporte do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de fixação do encosto fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,25 mm de espessura. Suporte de fixação do mecanismo da prancheta fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura. Grade fabricada em barra de aço trefilado SAE 1020 redonda com 4,76 mm de diâmetro, sustentadas por bordas fabricadas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. A união da travessa de suporte do assento, da grade, do suporte de fixação do encosto e prancheta na estrutura da cadeira 
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é feito por processo de soldagem do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Sapatas e acabamentos da longarina injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS: Altura do Encosto: 398 a 411 mm Largura do Encosto: 718 a 740 mm Profundidade da Superfície do Assento: 498 a 513 mm Largura do Assento: 748 a 771 mm Altura da Superfície do Assento: 458 a 472 mm 
 4  CADEIRA UNIVERSITÁRIA  Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média no encosto. Revestimento do encosto em Tecido Poliéster. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos e porcas de garra e rebitadas no plástico. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura média. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de no mínimo 45Kg/m³ com no mínimo 40 mm de espessura média no assento. Revestimento do assento em Tecido Poliéster. Prancheta em MDF com 18mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. Largura total da prancheta mínima de 260 mm; Profundidade da prancheta mínima de 450mm. Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com no mínimo 19mm de diâmetro e 1,06mm de espessura da parede.  Estrutura de suporte da prancheta fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura da parede. Suporte do encosto em formato “L” fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura. Travessa de reforço fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 3,18 mm de espessura. Grades fabricadas em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 4,76mm de diâmetro, sustentada por borda fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com  diâmetro de no mínimo 15mm e 1,06mm de 
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espessura de parede. A união do tubo de suporte do encosto, estrutura de suporte da prancheta e da grade na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7°. Sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MÁXIMAS  Altura do Encosto: 268 a 277 mm; Largura do Encosto mínima de 358 a 369 mm; Profundidade da Superfície do Assento: 388 a 400 mm; Largura do Assento: 428 a 441 mm; Altura do Assento: 465 a 479 mm; 
 5  CADEIRA UNIVERSITÁRIA – OBSO 200 KG  Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 20 mm de espessura média. Espuma expandida/laminada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto em Napa fixada por grampos com acabamento zincado. Acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. Suporte do encosto fabricado 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. A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 20 mm de espessura média. Espuma expandida/laminada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento em TNT fixada por grampos com acabamento zincado. Acabamento das bordas em perfil de PVC na cor preta, fixado na madeira por grampos com acabamento zincado, proporcionando melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos 
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sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Apoia Braços injetado em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma de aço SAE 1020 redonda com 7,94 mm de diâmetro com suporte para mecanismo escamoteável para prancheta, pés de fixação do braço no assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 6,35 mm de espessura tratada quimicamente e pintada na cor preta. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.  Prancheta em MDF com 18 mm de espessura, acabamento lateral com fita de borda, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade. Mecanismo escamoteável em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura e chapa de aço estrutural com 8,00 mm de espessura. Largura total da prancheta (mínima): 235 mm; Profundidade da prancheta (mínima): 350 mm. Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessa de suporte do assento fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Travessa de fixação do assento fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 4,76mm de espessura. Grade em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 4,76 mm de diâmetro sustentadas por bordas em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 15,87mm de diâmetro e 1,06 mm de espessura. A união das travessas, grade e borda de reforço na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior  montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em polipropileno copolímero na cor preta. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto semi brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 488 a 503 mm Largura do Encosto: 538 a 555 mm Profundidade da Superfície do Assento: 488 a 503  mm Largura do Assento: 538 a 555 mm Altura do Assento: 458 a 472  mm 
LOTE 03 

Nº DESCRIÇÃO QUANT. 
 6  POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS  
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Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com no mínimo 40 mm de espessura média. Revestimento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe em presilha injetada em Poliamida 6.6 com reforço de 35% de fibra de vidro na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com no mínimo 12mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Apóia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Mecanismo com sistema reclinador do encosto, por alavancas. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e  ajuste automático na frenagem do reclinador. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com  esferas tratadas termicamente  e  arruelas de aço bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com 112 a 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 
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partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 488  a 503 mm Largura do Encosto: 448 a 462 mm Profundidade da Superfície do Assento: 462 a 476 mm Largura do Assento: 467 mm a 481 mm 
 7  POLTRONA GIRATÓRIA OBESO, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS  Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com no mínimo 12 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com no mínimo 40 mm de espessura média. Revestimento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe em presilha injetada em Poliamida 6.6 com reforço de 35% de fibra de vidro na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com no mínimo 12mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Apóia braços e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com alma fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em 
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Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso com utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço durante a montagem. A fixação do braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Mecanismo com sistema reclinador do encosto, por alavancas. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e  ajuste automático na frenagem do reclinador. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com  esferas tratadas termicamente  e  arruelas de aço bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com 112 a 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 488 a 503 mm Largura do Encosto: 448 a 463  mm Profundidade da Superfície do Assento: 468 a 485 mm 
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Largura do Assento: 468 a 491 mm  
 8  POLTRONA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS  Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui 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 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na peça plástica. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com no mínimo 12mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta. Mecanismo com sistema reclinador do encosto, por alavancas. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e  ajuste automático na frenagem do reclinador. Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento axial de giro com  esferas tratadas termicamente  e  arruelas de aço bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 Classe 4 com 112 a 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de 
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parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 411 a 424 mm Largura do Encosto: 438 a 351 mm Profundidade da Superfície do Assento: 468 a 482 mm Largura do Assento: 468 a 482 mm  
 9  POLTRONA FIXA COM BRAÇOS  Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos.  Possui 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 50 Kg/m³ com 44 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.  Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe na parte superior do encosto e por parafusos Phillips na parte inferior, auxiliando em futuras manutenções. Suporte do encosto fabricado em mola de aço SAE 1050 curvado a quente com posterior tratamento térmico, com 76,20mm largura e 6,35 mm de espessura, com bordas arredondadas. A fixação do encosto na mola é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do encosto. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.  Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente o quente com no mínimo 12 mm de espessura média podendo ser em polipropileno ou resina de engenharia. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 Kg/m³ com 50 mm de espessura. Revestimento do assento em TECIDO 100% Poliester. Contra capa do assento injetada em polipropileno 
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copolímero texturizado na cor preta. Estrutura do apóia-braços integrada na estrutura de aço da cadeira, com acabamento em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta fixado na estrutura por meio de parafusos Phillips. Estrutura formada por tubo de aço com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada a frio. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa aço com 4,76 mm de espessura. A união das travessas na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada mínima de 50 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Largura do Assento: 468 a 482 mm Profundidade do Assento: 433 a 446 mm Altura do Encosto: 413 a 426 mm Largura do Encosto: 443 a 457 mm 
 10  POLTRONA GIRATÓRIA EM TELA  Encosto com estrutura de sustentação confeccionada em poliamida com reforço de fibra de vidro. Apoio lombar confeccionado em polipropileno copolímero injetado com regulagem de altura, totalizando 65 mm de curso. Estrutura com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Revestimento do encosto em tela poliamida e gramatura 200 g/m², fixada na estrutura através de encaixe por meio de perfil. Assento com estrutura confeccionada em polipropileno copolímero formato anatomico de alta resistência. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC com 45 mm de espessura média e densidade de 53 Kg/m³ montada sem uso de cola. Revestimento do assento em tecido 100% poliéster na cor a escolher. Espuma anatomicamente injetada com aproximadamente 60 mm de espessura. Possui regulagem de profundidade do assento fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura com 6 estágios de regulagem e curso de 50 mm montado através de encaixe na carenagem do assento. O acionamento é feito por gatilho injetado em Poliamida 6.0 integrado à plataforma de regulagem do assento. A fixação do mecanismo na chapa de regulagem de profundidade é feito por parafuso sextavado 8.8 na bitola M8 e em furo roscado na chapa de regulagem na bitola M8 passo 1,25 mm. Apoia braços e corpo do braço injetado em polipropileno copolímero com regulagem de altura e distância lateral dos braços. Estrutura injetada em poliamida 6.6 com 35 % de reforço de fibra de vidro, possui 8 posições de regulagem de altura e 85mm de curso acionado 
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através de botão injetado em Poliamida 6.0 com função porta bolsa/sacola, suportando um peso de até 20kg. Encaixe de fixação do braço no assento integrado a estrutura permitindo ajuste horizontal por manípulo injetado em poliamida 6.0 de fácil manuseio, totalizando 60 mm de regulagem entre braços. Mecanismo do tipo relax Syncron com 4 estágios de regulagem de inclinação do assento e encosto e travamento na posição desejada, dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto somente com  aplicação de leve pressão das costas do usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre com livre flutuação. Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal. Possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Assento com regulagem de profundidade. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico na base fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira com acionamento por mola à gás DIN 4550 Classe 4 de 112 a 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em alumínio injetado polido, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 65 mm de diâmetro em nylon. Montagem do rodízio na base é feito através de pino fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11 mm com anel elástico em aço que possibilita a montagem direta sem utilização de buchas de adaptação. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada mínima de 50 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 598  a 616 mm Altura do apoio de Cabeça: 188 a 194 mm Largura do Encosto: 448 a 462 mm Largura do apoio de Cabeça: 318 a 328 mm Profundidade da Superfície do Assento: 463 a 477 mm Largura do Assento: 478 a 493 mm 
 11  CADEIRA FIXA  Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 40 mm de espessura média. Revestimento do encosto em 
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Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. Suporte do encosto fabricado 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. A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico. A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 50 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas na estrutura da cadeira é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Assento fixo com inclinação fixa entre -2° e -7° e furos de fixação com distância entre centro de 160x200mm. Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada mínima de 50 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Extensão Vertical do Encosto: 348 a 359 mm Largura do Encosto: 423 a 436 mm Profundidade da Superfície do Assento: 428 a 441 mm Largura do Assento: 458 a 472 mm 
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LOTE 04 
Nº DESCRIÇÃO QUANT. 

 12  CADEIRA EMPILHÁVEL  Encosto em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência. Suporte do encosto fabricado em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 12,70 mm de diâmetro. Acabamento lateral do encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência montada por encaixe no encosto. A fixação do encosto no suporte do encosto é feito através do encaixe da estrutura metálica no acabamento lateral e no encosto da cadeira. Assento em estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com canaleta interna de suporte ao sistema de encaixe do estofamento. Contra-assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência para proteção no empilhamento e auxílio na fixação do estofamento e da estrutura. A união do contra-assento no assento e na estrutura de suporte do assento é feita por 16 parafusos Philips cabeça chata para plástico. Estrutura única em formato arco confeccionada em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 12,70 mm de diâmetro. Travessas de suporte do assento e de união fabricadas em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 12.70 mm de diâmetro. A união das travessas e das barras de união na estrutura da cadeira é feito por processo de solda tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Sapatas em polímero de engenharia injetado na cor translúcida. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto ultra fosco, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Altura do Encosto: 308 a 318 mm Largura do Encosto: 438 a 452 mm Profundidade da Superfície do Assento: 448 a 462 mm Largura do Assento: 453 a 467 mm 

 52 

LOTE 05 
Nº DESCRIÇÃO QUANT. 

 13  SOFÁ 01 LUGAR COM BRAÇOS  Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível 
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microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do assento em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento da lateral em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Largura do Assento 1 lugar: 540 a 556 mm Profundidade Superfície do Assento: 550 a 566 mm Extensão Vertical do encosto: 330 a 334 mm Largura do Encosto 1 lugar: 540 a 556 mm Profundidade total: 790 a 813 mm Altura total: 720 a 742 mm Largura do conjunto1 lugar: 840 a 865 mm 
 14  SOFÁ 02 LUGARES COM BRAÇOS  Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de 
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espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do assento em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento da lateral em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Largura do Assento 02 lugares: 990 a 1020 mm Profundidade Superfície do Assento: 550 a 566 mm Extensão Vertical do encosto: 330  340 mm Largura do Encosto 2 lugares: 990 a 1020 mm Profundidade total: 790 a 814 mm Altura total: 720 a 742 mm Largura do conjunto 2 lugares: 1300 a 1339 mm 
 15  SOFÁ 03 LUGARES COM BRAÇOS  Encosto confeccionado em compensado multilaminado de 18 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 40 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 30 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do encosto em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Assento confeccionado em compensado multilaminado de 10 mm de espessura com espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Almofada em espuma expandida/laminada em 
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poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 28 kg/m³ e 150 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento do assento em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Laterais confeccionadas em Chapa de Eucatex de 3 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 20 mm de espessura média, espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade de 23 kg/m³ e 7 mm de espessura média. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Revestimento da lateral em couro sintético fixado por grampos com acabamento zincado. Estrutura do sofá em madeira de 1” de espessura. Pés de sustentação do sofá em alumínio polido. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 mícrons em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  Largura do Assento 3 lugares: 1540 a 1586 mm Profundidade Superfície do Assento: 550 a 566 mm Extensão Vertical do encosto: 330 a 340mm Largura do Encosto 3 lugares: 1540 a 1.586 mm Profundidade total: 790 a 814 mm Altura total: 720 a 741 mm Largura do conjunto 3 lugares: 1840 a 1895mm 
LOTE 06 

Nº DESCRIÇÃO QUANT. 
 16  MOCHO GIRATÓRIO  Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m³ e 30 mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster ou Couro Sintético fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto no mecanismo é feita com parafusos máquina fenda combinada na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura.  Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 5 Kg/m³ com 60 mm de espessura média. Revestimento do assento em Poliéster ou Couro Sintético fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas 
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na madeira. Mecanismo flange com estrutura monobloco fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 2,65 mm de espessura e cone inferior fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3,00 mm de espessura ambas conformadas a frio para maior resistência. Alavanca de regulagem de altura da cadeira fabricada em barra de aço trefilado SAE1020 redondo com 6,35 mm de espessura curvado a frio e com ponteira de acabamento injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Tubo de suporte do encosto em formato “L” fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvada à frio. A união do flange com o cone inferior e tubo de suporte do encosto é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos de fixação por aparafusamento. Possui sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás acionado por alavanca. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta usado para proteger a coluna. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada mínima de 50 mícrons. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES MÍNIMAS/MAXIMAS  
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Altura do Encosto: 105 mm a 107 mm Largura do Encosto: 383 mm a 395 mm Profundidade da Superfície do Assento: 368 mm a 379 mm Largura do Assento: 368 mm a 379 mm 
LOTE 07 

Nº DESCRIÇÃO QUANT. 
 17  MESA DE REUNIÃO  Produzidos através de duas chapas em MDF BP 9mm formato tamburato com 44 mm de espessura, revestidas na face externa em BP preenchidos com tiras em MDF ou MDP em todo o seu contorno, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio 1. CALHA: Fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, 0,9mm espessura. Pintado em tinta epóxi pó preto. Acompanha 2 caixas de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicações e de sistemas. Os tampos possuem recortes retangulares para acoplamento de duas caixas elétricas. Caixas elétricas confeccionadas em duas partes (Tampa e porta tomadas), sendo a tampa confeccionada  em chapa de aço SAE 1010/1020, 0,9 mm espessura. Pintado em tinta epóxi pó preto modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo, porta tomadas confeccionado em chapa de aço dobrada com espessura mínima 0,95mm embutido com 08 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas e 04 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com aberturas para passagem de cabeamento, e fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante 48 x 13 MONTAGEM: Fixada através de parafusos minifix de aço ou zamac, cavilhas em madeira, chapinhas de aço. Sapatas regulável com parafuso de aço 1/4 e acabamento polipropileno injetado. MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas 2600 x 1200 x 730 mm. 

 01  

 18  MESA DE REUNIÃO OVAL  Produzidos através de duas chapas em MDF BP 9mm formato tamburato com 44 mm de espessura, revestidas na face externa em BP preenchidos com tiras em MDF ou MDP em todo o seu contorno, acabamento em fita de bordo PVC 1mm, aplicadas exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio  CALHA: Fabricada em chapa de aço SAE 1010/1020, 0,9mm espessura. Pintado em tinta epóxi pó preto. Acompanha 2 caixas de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicações e de sistemas. Os tampos possuem recortes retangulares para acoplamento de duas caixas elétricas. Caixas elétricas confeccionadas em duas partes (Tampa e porta tomadas), sendo a tampa confeccionada  em chapa de aço SAE 1010/1020, 0,9 mm espessura. Pintado em tinta epóxi pó preto modelo basculante com abertura 105º fixada ao tampo, porta tomadas confeccionado em chapa de aço 
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dobrada com espessura mínima 0,95mm embutido com 08 orifícios retangulares para colocação de tomadas elétricas e 04 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug RJ45 com aberturas para passagem de cabeamento, e fixada ao tampo por meio de parafusos auto-atarraxante 48 x 13 MONTAGEM: Fixada através de parafusos minifix de aço ou zamac, cavilhas em madeira, chapinhas de aço. Sapatas regulável com parafuso de aço 1/4 e acabamento polipropileno injetado. MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas: 2600 x 1200 x 730 mm.  
 19  MESA DE REUNIÃO REDONDA  Tampo: Confeccionado em chapas de MDP 25 mm de espessura cor marfim em ambas as faces. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Estrutura: Tubo central confeccionado em aço com 60 mm de diâmetro, parte superior em chapas de aço medindo 20 x 30 mm para fixação ao tampo, tendo em sua parte inferior 05 hastes dotada de sapata niveladora de 40 mm com parafuso de aço ¼ acabamento polipropileno injetada. Medindo: 1200 diâmetros x 740 mm altura. 
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LOTE 08 
Nº DESCRIÇÃO QUANT. 

 20  MESA RETA  Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC.   Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e 

 08 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 40 

compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac. Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e  dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90  repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. MDF e ferragens  Cor a escolher Medindas: 900x600x730mm 
 21  MESA RETA  Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da  camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade 
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média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo  2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao  tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC. Saia: Confeccionada em  chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com lâminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6%  umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac. Pés Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C. MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas aproximadas: 1000 x 600 x 730 mm 
 22  MESA EM L MED. 1400X1400X600X740   Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e 

 02 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília-DF – CEP 71.200-030 

                 Tel.: 61 3214-3035    www.senacdf.com.br 42 

compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC.   Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac Pé Central Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso ¼ x Ø 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa.    Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e  dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre 
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o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90  repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas: 1400x1400x600x730mm 
 23  MESA EM L MED. 1200X1200X600X740   Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC.   Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac 
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Pé Central Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso ¼ x Ø 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa.    Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e  dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90  repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas: 1200x1200x600x730mm 
 24  MESA EM L MED. 1200X800X600X740   Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC.   Saia Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas 
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melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac Pé Central Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso ¼ x Ø 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa.    Pés Laterais Direita/Esquerda Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e  dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90  repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas: 1200x800x600x730mm 
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 25  MESA EM “L” COM GAVETEIRO  Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da  camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo  2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo HotMelt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø ¾ x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao  tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em PVC. Saia: Confeccionada em chapas  de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6%  umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo  1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor Ø15mm em zamac Pé Central: Confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso ¼ x Ø 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Pés Laterais Direita/Esquerda: Confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos Ø5mm para fixação do tampo, soldadas a 
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estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em “L” 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca ¼ para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca ¼. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem – decapagem – fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° C - Medidas  1400 x 1400 x 600 x 730 mm, composta de um Gaveteiro Volante com 04 Gavetas TAMPO/BASE: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. LATERAIS/COSTA: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. GAVETAS: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. Gaveta com corrediça metálica em aço laminado e roldanas em poliacetal, fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em zamac e acabamento niquelado). Travamento em alumínio para as duas gavetas. Fundo de Gaveta em chapa dura 2.5 mm. MONTAGEM: Fixação através de sistema de Minifix de aço ou zamac, cavilhas em madeira, sapas com parafusos de aço  ¼ acabamento polipropileno injetado. Rodizio com suporte e eixo em aço e rodas injetadas em termoplásticos de alta resistência. MDF e ferragens  Cor a escolher 
 26  GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS  TAMPO/BASE: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. LATERAIS/COSTA: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. GAVETAS: Produzido em MDP BP 15mm revestido em ambas as faces acabamento em fita de bordo PVC 1mm aplicado exclusivamente pelo 
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processo “Hot Melting” recebe acabamento fresado com raio de 1mm. Gaveta com corrediça metálica em aço laminado e roldanas em poliacetal, fechadura com chave escamoteável (possui alojamento em zamac e acabamento niquelado). Travamento em alumínio para as duas gavetas. Fundo de Gaveta em chapa dura 2.5 mm. MONTAGEM: Fixação através de sistema de Minifix de aço ou zamac, cavilhas em madeira, sapas com parafusos de aço ¼ acabamento polipropileno injetado. Rodizio com suporte e eixo em aço e rodas injetadas em termoplásticos de alta resistência. MDF e ferragens  Cor a escolher Medidas aproximadas: 450X665X450 mm. 
 27  ARMÁRIO DE PORTAS CORREDIÇAS – COR A DEFINIR.  Tampo superior inteiriço: confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade termo-estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo.. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT; Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. 2 Portas deslizantes em MDP-BP de 15 mm. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Corpo, laterais, fundos, tampos inferiores, e prateleira móveis) confeccionado com chapas de (MDP), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e 
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parafusos ocultos tipo minifix; Rodapé: retangular fechado inteiriço em tubo de aço de 50x20x1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C; A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 1350x450x735 mm  
 28  ARMÁRIO BAIXO  Tampo superior inteiriço: confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade termo-estabilizadas sob pressão, com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo.. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT; Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme de melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi-fosco e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com  fita  de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt,  com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. Portas sustenta-se em seis dobradiças, dobradiças em zamak com acabamento niquelado, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270  graus. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma  operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores, Corpo, laterais, fundos, tampos inferiores, e prateleira móveis confeccionado com chapas de (MDP), com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- prensado de melaminico Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima,  coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. As laterais e o fundo devem ter furações para  regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos  em zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por  meio  de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix; MDF e ferragens  Cor a escolher Rodapé: retangular fechado inteiriço em tubo de aço de 
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50x20x1,2mm contínuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C; A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.  Medindo 800x500x730mm 
 29  ARMÁRIO  ALTO  Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas (01 Porta Esquerda 01 Porta Direita) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.São fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura  de 107º,fixadas a lateral do móvel através de calço H3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e 
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chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com PF 3,5x16 CP. Ambas as portas são dotadas de puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, produzidos em MDP BP 15 mm usinados a 22,5º recuado em 2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. Treis prateleira Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base Ø 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço Ø 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x11mm 3 furos produzida em  zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com PF 3,5x16mm Cabeça chata.  Corpo (01 Lateral Direita, 01 Lateral Esquerda, 01 Base inferior e 01 Fundo) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus Ø 8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo PVC Ø 18 mm x 0,7mm. 
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Requadro metálico Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada  “Soldada pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo, rebite Plus ¼” para fixação das sapatas niveladoras de altura. Pintado com tinta epóxi pó, cura em estufa a 220º.   MDF e ferragens  Cor a escolher 1600 X 450X 800 MM 
 30  ARMÁRIO EXTRA ALTO  Tampo: Confeccionado em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 595 kg/m³, densidade média da camada externa 900 kg/m³, resistência média à tração perpendicular kgf/cm² 4,5, resistência média à flexão estática kgf/cm² 135, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% e umidade média de 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas ABNT. Portas (01 Porta Esquerda 01 Porta Direita) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.São fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura  de 107º,fixadas a lateral do móvel através de calço H3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal 
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e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com PF 3,5x16 CP. Ambas as portas são dotadas de puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, produzidos em MDP BP 15 mm usinados a 22,5º recuado em 2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. Quatro prateleira Confeccionada em chapas de madeira MDP BP 18 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base Ø 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço Ø 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x11mm 3 furos produzida em  zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com PF 3,5x16mm Cabeça chata.  Corpo (01 Lateral Direita, 01 Lateral Esquerda, 01 Base inferior e 01 Fundo) Confeccionadas em chapas de madeira MDP BP 25 mm de média densidade (Médium Density Particleboard). São aglutinadas e compactadas com resina sintética por meio de pressão e calor, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. As chapas possuem densidade média de 610 kg/m³, densidade média da camada externa de 900 kg/m³, resistência média a tração perpendicular 5,5 kgf/cm², resistência média a flexão estática kgf/cm² 145, resistência média superficial kgf/cm² 14,5 inchamento médio 6% umidade média 6 a 10% teor de formaldeído Mg Formol/100g am.seca <30. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em Poliestireno, aplicadas com adesivo Hot Melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm.Montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus Ø 8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo PVC Ø 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico Produzidos com tubo de aço SAE 1010/1020 
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20x20x0,90 seção quadrada  “Soldada pelo processo MIG, tratamento anticorrosivo, rebite Plus ¼” para fixação das sapatas niveladoras de altura. Pintado com tinta epóxi pó, cura em estufa a 220º.   MDF e ferragens  Cor a escolher 2100 X 500X 800 mm 
 

CONSIDERAÇÕES: 
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA OS GRUPOS 
01 e 02: 

1. A licitante deverá apresentar Parecer Técnico de ergonômica em atendimento à Norma 
Regulamentadora Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou 
engenheiro de segurança do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou 
outra entidade de classe do item solicitado. A análise ergonômica deverá contemplar o  
produto (marca, modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer 
documentação referente a produto similar ao ofertado.  

2. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC-DF.  

3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 

4. Apresentar  Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente 
Poluidoras, nos termos do artigo 17, inciso ll, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução 
Normativa IBAMA nº 31/2009, e legislação correlata.  

5. Declaração Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados;  
6. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO.  

7. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinação da 
Aderência - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.  

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 03: 
1. A licitante deverá apresentar Parecer Técnico de ergonômica em atendimento à Norma 

Regulamentadora Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou 
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engenheiro de segurança do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou 
outra entidade de classe do item solicitado.   

2. Certificado de Conformidade de Produto com a norma ABNT NBR 13962:2006 ou 
posteriores, emitido por OCP (Organismo Certificador de Produto) acreditado pelo 
Inmetro; indicando a linha do produto e código do produto ofertado, suficiente para 
perfeita identificação da amostra a documentação apresentada. 

3. Os relatórios, laudos e/ou certificados deverão contemplar o mesmo produto (marca, 
modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer documentação 
referente a produto similar ao ofertado, devendo constar identificação gráfica do 
produto. 

4. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC-DF.  

5. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 

6. Registro no Programa Brasileiro de Certificação Florestal do INMETRO (Cerflor), Forest 
Stewardship Council (FSC) Conselho de Manejo Florestal, Rótulo Ecológico para cadeiras 
de escritório (PE-261.04) do programa Qualidade ABNT Ambiental. 

7. Apresentar  Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente 
Poluidoras, nos termos do artigo 17, inciso ll, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução 
Normativa IBAMA nº 31/2009, e legislação correlata.  

8. Declaração Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados.  
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 04: 

1. A licitante deverá apresentar laudo ergonômica com desenhos ilustrativos e 
dimencionamento para o modelo ofertado em atendimento à Norma Regulamentadora 
Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança 
do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou outra entidade de classe 
devidamente credenciado. A análise ergonômica deverá contemplar o  produto (marca, 
modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer documentação 
referente a produto similar ao ofertado. 

2. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
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produtos junto  ao  SENAC-DF.  
3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 

reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 
4. Apresentar  Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente 

Poluidoras, nos termos do artigo 17, inciso ll, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução 
Normativa IBAMA nº 31/2009, e legislação correlata.  

5. Declaração Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados;  
6. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO.  

7. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinação da 
Aderência.  

8. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.  
O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 05: 

1. A licitante deverá apresentar laudo ergonômica com desenhos ilustrativos e 
dimencionamento para o modelo ofertado em atendimento à Norma Regulamentadora 
Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança 
do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou outra entidade de classe 
devidamente credenciado. A análise ergonômica deverá contemplar o produto (marca, 
modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer documentação 
referente a produto similar ao ofertado. 

2. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC-DF.  

3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 

4. Apresentar  Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente 
Poluidoras, nos termos do artigo 17, inciso ll, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução 
Normativa IBAMA nº 31/2009, e legislação correlata.  

5. Laudo conforme NBR 15164 – Móveis Estofados (sofás). 
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O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 06: 
1. A licitante deverá apresentar laudo ergonômica com desenhos ilustrativos e 

dimencionamento para o modelo ofertado em atendimento à Norma Regulamentadora 
Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança 
do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou outra entidade de classe 
devidamente credenciado. A analise ergonomica deverá contemplar o produto (marca, 
modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer documentação 
referente a produto similar ao ofertado. 

2. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC-DF.  

3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 

4. Apresentar  Certificado de Regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente 
Poluidoras, nos termos do artigo 17, inciso ll, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução 
Normativa IBAMA nº 31/2009, e legislação correlata.  

5. Declaração Conformidade com a Diretiva RoHS 2002.95.CE - Isenção de Metais Pesados.  
6. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes - 

Determinação da Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por 
laboratório acreditado pelo INMETRO.  

7. Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinação da 
Aderência - Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 07:  
1. Registro no Programa Brasileiro de Certificação Florestal do INMETRO (Cerflor), Forest 

Stewardship Council (FSC) Conselho de Manejo Florestal, Rótulo Ecológico para cadeiras 
de escritório (PE-261.04) do programa Qualidade ABNT Ambiental. 

2. CERTIFICADO DE REGULARIDADE no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA — para Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do 
fabricante. 

3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de metais pesados. Emitidos por órgão competente. 
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4. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC.  

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS PARA O GRUPO 08:  
1. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE com a Norma ABNT NBR 13966/2008 ou posteriores - 

Emitido por certificadora acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro. 
2. CERTIFICADO DE CONFORMIDADE com a Norma ABNT NBR 13961/2010 – Emitido por 

certificadora acreditada pela Coordenação Geral de Acreditação – Inmetro. 
3. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ERGONOMICA NR 17 emitido por Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, com numero da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica. 
4. Registro no Programa Brasileiro de Certificação Florestal do INMETRO (Cerflor), Forest 

Stewardship Council (FSC) Conselho de Manejo Florestal, Rótulo Ecológico para cadeiras 
de escritório (PE-261.04) do programa Qualidade ABNT Ambiental. 

5. CERTIFICADO DE REGULARIDADE no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA — para Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do 
fabricante. 

6. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 
reaproveitamento ou destinação de metais pesados. Emitidos por órgão competente. 

7. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
produtos junto  ao  SENAC-DF.  

OBSERVAÇÕES GERAIS PARA TODOS OS ITENS: 
1. A licitante deverá apresentar Parecer Técnico de ergonômica em atendimento à Norma 

Regulamentadora Nº 17 do MTE emitida e assinada por médico do trabalho e/ou 
engenheiro de segurança do trabalho e/ou ergonomista credenciado pela ABERGO ou 
outra entidade de classe do item solicitado. A análise ergonômica deverá contemplar o 
produto (marca, modelo, dimensões) ofertado pelo licitante. Não será aceita qualquer 
documentação referente a produto similar ao ofertado.  

2. Declaração emitida pelo Fabricante com garantia mínima de 05 (cinco) anos, indicando a 
empresa (Pessoa Juridica) no Distrito Federal apta a prestar assistência técnica em seus  
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produtos junto  ao  SENAC-DF.  
3. Apresentar Licença de operação incluindo a destinação de resíduos sólidos e 

reaproveitamento ou destinação de  metais pesados. Emitidos por órgão competente. 
4. Todo mobiliário deverá seguir a descrição acima apresentando, todos os documentos 

exigidos, atendendo rigorosamente o padrão de qualidade, acabamento e prazo de 
garantia não inferior a 05 (cinco) anos para eventuais defeitos de fabricação. Indicação 
da empresa habilitada a prestar assistência técnica em Brasília  após solicitação formal, 
nos produtos da fabricante do mobiliário (Cadeiras e Móveis) direcionada 
especificamente para este certame, podendo ser solicitado a apresentar documentos 
originais para confrontação. 

5. A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar amostra em  até 05 dias  
úteis, seguindo o mesmo padrão do especificado neste Edital e seus Anexos, a ser 
entregue na Subsede do SENAC-DF, no SIA Trecho 03, Lotes 945/955. CEP: 71.200-
030, para ser analisada, sendo emitido parecer onde constará aprovada ou reprovada.  

6. A amostra apresentada deverá possuir etiqueta permanente de identificação do 
fabricante.  

7. No decorrer  do procedimento de análise, a amostra poderá ser aberta, manuseada, 
desmontada, instalada,  receber cortes, secções ou vincos, movimento nas peças e  ser  
submetida  aos  testes necessários, sendo devolvida à licitante no estado em que se 
encontrar ao final da avaliação. 

8. Caso a empresa já tenha fornecido o mobiliário especificado junto ao SENAC-DF, poderá 
ser dispensada da apresentação das amostras. 

 
LOCAIS DE ENTREGA 

Unidade/Senac CNPJ Endereço 
Sede 03.296.968/0001-03 SIA Trecho 03, Lotes 625/695, Cobertura - C, Brasília - DF; CEP: 71200-030 
Subsede 03.296.968/001762 SIA Trecho 03, Lotes 945/955, Brasília - DF; CEP: 71200-030 
Livaria e Editora 03.296.968/0009-52 SIA Trecho 03, Lotes 625/695 Loja 10, Brasília - DF; CEP: 71200-030 
CEP Ceilândia 03.296.968/0005-29 QNN 01 Conjunto D Lote 4/6 Ceilândia - DF; CEP: 72225-014 
CEP Gama 03.296.968/0004-48 Quadra 05 Conjunto F Lote 07, Setor Sul, Gama/DF; CEP: 72410-306 
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CEP Jessé Freire 03.296.968/0003-67 SCS Quadra 06 Bloco A Nº 172, 1º, 2º, 3º e 4º andar, Ed. Jessé Freire, Brasília - DF; CEP: 70306-000 
CEP TTH 03.296.968/0007-90 SCS Quadra 05 Bloco C Lotes 27 e 28, Asa Sul, Brasília - DF; CEP: 70305-000 
CEP 703/903 Sul 03.296.968/0006-00 SEPS 703/903 Conjunto A, Parte A Asa Sul, Brasília  - DF; CEP: 70310-500 
FAC 903 Sul 03.296.968/0008-71 SEPS 703/903 Conjunto A, Parte A Asa Sul, Brasília - DF; CEP: 70300-970 
CEP Sobradinho 03.296.968/0011-77 Quadra 04 Área Especial Nº 05 Sobradinho - DF; CEP: 73025-034 
CEP Taguatinga 03.296.968/0002-86 Setor G Norte Área Especial 39 e 41, Taguatinga - DF; CEP: 72130-970 
CEP Ações Móveis 03.296.968/001762 SIA Trecho 03, Lotes 945/955, Brasília - DF; CEP: 71200-030 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2019 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 
 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul, 
Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”. Cidade: Brasília, 
ESTADO: DF, CEP: 71.200-030 CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. TELEFONE: (61) 3313-8811. 
Representado pelo Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 
Preços n.º 25/2019, registrar os preços para eventual aquisição de Mobiliário,  da empresa 
cujos itens foram homologados e adjudicados, doravante designado FORNECEDOR(A), em 
conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e condições que seguem. 
1 - OBJETO 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual aquisição de Mobiliário, 
para atender as necessidades deste Senac-DF, a seguir Preços Registrados e Empresa 
Fornecedora: 
2 - FORNECEDOR 
1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 
Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 
ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 
    
    
3 - VALIDADE DOS PREÇOS 
3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 
mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 
obrigado a adquirir os materiais, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou 
indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário 
do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso 
de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 
íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 
cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 
Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser retirada 
pelo fornecedor. 
4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 
nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
Senac-DF poderá: 
I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 
pedido de fornecimento; 
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 
êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
5.1 - Os materiais deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, rigorosamente 
dentro das condições previstas no edital e seus anexos, com a marca registrada nesta Ata de 
Registro de Preço. 
5.2 - A entrega dar-se-á no local indicado no Pedido Compra, no horário compreendido entre 
09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 17:00 horas, mediante a apresentação da respectiva Nota 
Fiscal e do Pedido de Compra, sendo que o prazo para entrega não poderá ser superior a 30 
(trinta) dias corridos. 
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5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 
Fiscal de acordo com a entrega dos materiais/serviços. 
5.4 - Para efetivação dos pagamentos, a contratada deverá demonstrar a devida comprovação 
de regularidade fiscal, por meio de apresentação das seguintes certidões: 
a) Prova de regularidade com a fazenda federal, estadual e municipal; 
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
5.5 – As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas das certidões negativas exigidas, sob pena 
do pagamento ficar suspenso até o cumprimento da exigência em causa.  
5.6 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária, na conta 
corrente da CONTRATADA. 
5.7 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente 
do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de 
preços. 
5.8 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais solicitados no Pedido de Compra, de 
acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais de acordo com as 
condições previstas neste Edital e nos demais documentos da licitação. 
6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 
6.1 - Disponibilizar um funcionário responsável pelo recebimento dos materiais no local de 
entrega. 
6.2 - Encaminhar o pedido de fornecimento por meio de documento próprio, via fax, onde 
constará o produto e a quantidade a ser fornecida pelo fornecedor. 
6.3 - Conferir todos os materiais no ato do recebimento. 
6.4 - Permitir acesso de funcionários do fornecedor aos locais de entrega dos materiais. 
7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais solicitados no Pedido de Compra, 
de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em horários 
indicados no item 5.2, desta Ata de Registro de Preços. 
7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos materiais 
solicitados. 
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7.3 - Manter os preços dos materiais durante a vigência da presente Ata, conforme proposta de 
preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 
7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por 
conta do fornecedor. 
7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 
acarretar responsabilidade do Fornecedor. 
7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais a ser fornecido ao Senac-DF. 
8 - SANÇÕES 
8.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 
seguintes sanções: 
I – advertência; 
II – Multa: 
a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 
de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 
impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 
b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 
retirar ou aceitar o instrumento de contrato ou equivalente. 
c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 
valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 
Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 
período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida; 
III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 
(dois) anos. 
8.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 
eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 
8.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 
de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a 
suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, nos seguintes casos: 
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I - cometer fraude fiscal; 
II - apresentar documento falso; 
III - fizer declaração falsa; 
IV - comportar-se de modo inidôneo; 
V - não assinar o contrato ou documento compatível no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados da notificação; 
VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
VII - não mantiver a proposta. 
9 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 
9.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 
prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 
9.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 
quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas com o Senac-DF. 
9.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão exceder, 
ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As contratações 
de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens registrados. 
10 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
10.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 
II - não entregar os materiais em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-DF, sem 
justificativa aceitável e devidamente formalizada; 
III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 
10.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 
10.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,...... de .................... de 2019 
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 Diretor Regional  Senac-DF 
 Presidente do Conselho Regional Senac-DF  

 
FORNECEDOR(ES) 
 
Testemunhas: 
1ª. __________________________ 
2ª. __________________________ 
 

 
 


