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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2017 

Registro de Preços de mobiliário 

LICITAÇÃO PREFERENCIALMENTE PARA ME/EPP (por item do Edital) 

 

PREÂMBULO 

A Administração do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a Portaria CREMERS 

n.º 01/2017, de 02 de janeiro de 2017, leva ao conhecimento público que será realizada Licitação na modalidade de Pregão 

Eletrônico, sob o critério do menor preço, para Sistema de Registro de Preço, estabelecendo as respectivas normas para a 

participação das empresas interessadas no eventual fornecimento dos itens de mobiliário e eletrônicos elencados 

conforme as especificações constantes no Termo de Referência do Edital, anexo I do presente Edital e em conformidade 

com a Lei 10.520/02, o Dec. 5450/05, o Dec. 7174/10, o Dec. 7892/13 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem 

como pelas regras e condições estabelecidas, no que couber, na Lei Complementar n. 123/06 (alternada pela Lei 

Complementar n.147/14) e Lei 11.488/07.  

1. DO OBJETO 

1.1 - O presente Pregão tem por objeto a escolha da melhor proposta de preço unitário, para Sistema de Registro de Preços de 

itens de mobiliário e eletrônicos elencados conforme as especificações constantes no Termo de Referência.  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO, DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

2.1.  O certame será realizado conforme as especificações abaixo: 

a)DATA: 19/06//2017 

b)RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h, do dia 19/06/2017 

c)ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h15min, do dia 19/06/2017 

d)INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 10h20min do dia 19/06/2017 

e)LOCAL DO EDITAL: No site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br 

f)CONSULTAS: e-mail: licitacao@cremers.org.br - fone/fax:(51) 3219.7544 das 09h às 18h. 

g)Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil, ou de 

expediente normal, subseqüente ao ora fixado; 

h)Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 

i)Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF); 

j)Será comunicada, por escrito, aos Licitantes que retirarem o Edital e divulgada aos demais pelos mesmos meios 

de divulgação inicial, qualquer alteração que importe em modificação de seus termos, que venha a ocorrer nele ou 

em seus anexos; 

k)Em nenhuma hipótese serão recebidas Propostas fora do prazo estabelecido neste Edital. 

2.2. Poderá participar deste PREGÃO qualquer empresa legalmente estabelecida no País, do ramo pertinente ao objeto 

descrito, da presente licitação, cadastradas e habilitadas junto a Seção de Cadastro da CELIC e que atendam as exigências 

deste Edital. 

2.3.  Em cumprimento ao disposto nos artigos 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, este processo 

licitatório destina-se preferncialmente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

2.4. Não poderá participar do presente PREGÃO: 

a)Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b)Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

c)Empresa que se encontre sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução e liquidação; 

d)Conselheiros, Delegados, empregados do Sistema CFM/CRMs e qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade; 

e)Cônjuges e parentes, até terceiro grau, de Conselheiros, Delegados e empregados 

do CREMERS; 

f)Pessoa jurídica integrada por cônjuges e ou parentes, até terceiro grau, de 

Conselheiros, Delegados e empregados do CREMERS; 

g) as sociedades cooperativas. 

2.5. A participação na presente licitação implica para a empresa Licitante aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 

cláusulas e condições constantes neste  Edital e de seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor 

e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

processo. 

2.6. A licitante para participar do certame deverá declarar em campo eletrônico o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação prevista no edital. 

2.7. O não atendimento do item acima ensejará a desclassificação da proposta no sistema, com automático impedimento da 

participação na disputa. 

2.8. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da digitação da senha 

privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços com valores unitários e totais, exclusivamente por 

meio eletrônico. 

2.9.  A informação de dados para acesso deve ser feita na página inicial www.pregaoonlinebanrisul.com.br . 

2.10. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa por ela credenciada.  

2.11. O prazo de validade da ata de registro de preço será de  12 (doze) meses  a contar da publicação dos preços registrados 

na Imprensa Oficial.  
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2.12. A existência de preços registrados não obriga o Cremers a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se 

a realização de licitação específica para aquisições pretendidas. Nesse caso, o beneficiário do registro de preços terá 

preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  

2.12.1. As quantidades dos materiais são estimativas para eventual fornecimento, durante o prazo de vigência da Ata de 

Registro de Preços. 

2.12.2 As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e conveniências do Cremers, facultada a aquisição 

parcial, total ou mesmo a não aquisição dos materiais licitados. 

2.13. A ata de registro de preços poderá ser utilizada por órgão ou entidade não participante, mediante anuência do Cremers e 

obedecerá ao disposto no artigo 22 do Decreto n. 7.892/2013. 

2.13.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do edital e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e eventuais órgãos participantes. 

2.13.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

2.14. Os materiais descritos no Anexo I deverão ser novos. 

2.15. O licitante vencedor devera entregar os materiais, em perfeitas condições de uso e armazenamento, em embalagem 

original de fábrica, no Almoxarifado deste Conselho Regional, localizado na Av. Princesa Isabela, 921 – Subsolo – Porto 

Alegre/RS, ou em outro local, que poderá ser determinado pelo Cremers, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18horas, no 

prazo máximo de 15(quinze)dias, contados a partir do aceite da Autorização de Fornecimento/nota de empenho.  

2.15.1. O licitante vencedor será responsável pela confirmação do local e horário de entrega dos materiais mediante contato 

telefônico com o Setor de Compras/ Licitação pelo telefone (51) 3219.7544 r 4830 ou 247. 

2.15.2. Por ocasião da entrega, serão verificadas as características, a qualidade e as condições dos materiais entregues, para 

fins de recebimentos conforme item 2.16 deste edital. 

2.15.3. Os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis ou reciclados, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. 

2.16. Os materiais licitados serão recebidos: 

a) provisoriamente: após efetuada cada entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações; 

b) definitivamente: após a verificação das especificações e consequente aceitação.  

2.16.1. O licitante vencedor deverá comprovar, no momento da entrega do objeto, se for o caso, a origem do produto 

importado e a quitação dos tributos de importação a ele referentes, sob pena de rescisão contratual e multa. 

2.17. Caso algum material não seja aceito por constatação de defeito de fabricação ou desconformidade com as 

especificações constantes neste edital, haverá a solicitação para que seja efetuada uma substituição do material entregue. 

2.17.1. A substituição deverá ser providenciada no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da 

notificação formal do Cremers. 

2.17.2. Caso o licitante seja notificado para proceder à substituição de material, correrão por sua conta as despesas 

decorrentes da coleta e nova entrega do material no local determinado pelo Cremers. 

2.17.3. Se, após a substituição referida no item 2.17, o material entregue continuar apresentando defeito de fabricação ou 

desconformidade com as especificações exigidas, o licitante estará sujeito à aplicação das penalidades constantes neste edital. 

2.18. O licitante vencedor deverá entregar os materiais de acordo com a marca indicada na proposta. 

2.19. O licitante vencedor deverá manter os dados (endereço, responsável, telefones, e-mails) atualizados junto aos Setores de 

Compras e Licitações do Cremers, o que poderá ser feito por meio de mensagem enviada para o endereço 

licitacao@cremers.org.br .   

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do PREGÃO, encaminhando pessoalmente no Protocolo Geral do Cremers ou através do e-mail: 

licitacao@cremers.org.br ; 

3.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

3.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

4.  DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível 

para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado – CELIC. 

4.2.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu representante 

legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.3.  O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro cadastral na CELIC. 

4.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à PROCERGS ou ao CREMERS responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5  A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção de Cadastro CELIC, para 

imediato bloqueio de acesso. 

5.  DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1 . CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data para apresentação das propostas. 

5.1.1.  Caso algum dos documentos elencados no corpo do CRC esteja com prazo de validade expirado, o licitante deverá 

apresentar documento válido juntamente com o CRC. 

5.2. DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE expedida por órgão da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO 

II ), caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 
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5.3.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO III, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral. 

5.4.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, ou 

alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhadas de posse e nomeação 

de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.5.  Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, que 

poderá ser feita por meio de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

5.6.  Comprovação de que a empresa possui profissional técnico adequado e disponível Para a realização do objeto, mediante 

apresentação da qualificação. 

5.7.  No caso da empresa não possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

5.7.1.  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, ou alteração consolidada, quando sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhadas de posso e nomeação de seus administradores. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

5.7.2.  CNJP; 

5.7.3.  DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE  expedida por 

órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo ANEXO II); 

5.7.4.  Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no ANEXO III; 

5.7.7. Certidão Comprovando regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

5.7.8. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; 

5.7.9.  Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

5.7.10. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS 

5.7.11. Certidão comprovando a regularidade para com o INSS; 

5.7.12. Certidão comprovando a regularidade para com a Justiça do Trabalho; 

5.7.13. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o objeto da 

licitação, que poderá ser feita por meio de atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado; 

Obs.: Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com data não excedente a 60 

(sessenta) dias de antecedência da data prevista para a apresentação das propostas. 

5.8. Sendo a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deve apresentar cópia do enquadramento em 

Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte  - EPP autenticado pela Junta Comercial ou Cartório de Registros 

Especiais, bem como a Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal – DR, referente ao último exercício social, para fins 

de comprovação da atualidade do enquadramento; 

5.8.1. A ausência da comprovação do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP 

da forma exigida neste Edital acarretará na exclusão da licitante e a aplicação das sanções dispostas neste Edital e na Lei nº 

10.520/02; 

5.8.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou da empresa de 

pequeno porte, esta não será inabilitada.  (Art. 42, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006). 

5.9. Em cumprimento ao disposto nos artigos 47 e 48, inciso I, da Lei Complementar nº 147 de 07/08/2014, este processo 

licitatório destina-se preferencialmente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte (conforme valor do 

item).  

6. DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

6.1.  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

6.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

6.3.  A proponente deverá anexar a PROPOSTA COMERCIAL em formulário eletrônico específico. 

6.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das 

especificações técnicas previstas no edital. 

6.5. A partir da publicação do Edital poderão ser encaminhadas as propostas de preços com valor total e unitário, 

exclusivamente por meio eletrônico. 

6.6.  Manifestação em campo próprio do sistema eletrônico de que tem pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital. 

6.7. Informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

6.8.  A PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir relacionados, para o item 

ofertado, devendo a mesma ser elaborada de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando na mesma 

a identificação da proponente, a assinatura de seu responsável legal e, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Indicação precisa, em moeda corrente nacional, do preço para a prestação dos serviços, de acordo com o objeto 

descrito, expresso de forma clara, seja em algarismo, seja por extenso. A DISPUTA (LANCES) SERÁ PELO 

MENOR VALOR UNITÁRIO do ITEM. 

b)Os preços propostos, expressos em Real (R$), em algarismo e por extenso, unitário e total; 

c)Início dos serviços do objeto licitado: imediato; 

d) Declaração expressa de que o preço cotado inclui todos os custos e despesas inerentes à prestação dos serviços 

licitados na sede da empresa vencedora, tais como: taxas, fretes impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, e 

materiais que possam influir direta ou indiretamente no custo do fornecimento; 
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e) Identificação da empresa, com endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a licitante e o CREMERS. 

6. 9. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente, de 60 (sessenta) dias, contados da 

data fixada para a abertura das propostas, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos Licitantes. 

7. DA SESSÃO DO PREGÃO 

7.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas 

de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital. 

7.2.  Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha encaminhado proposta de preços. 

7.3. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de menor taxa de administração. Em 

seguida, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

7.4. O valor do percentual de oscilação entre os lances ofertados será prerrogativa do pregoeiro. 

7.5. Só serão aceitos lances inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 

7.7.  Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do menor lance registrado. O 

sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

7.8.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo 

sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de tempo de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente, determinado 

também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.9.  O sistema informará a proposta de vencedora imediatamente após o encerramento da etapa de lances, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá remeter via fax (51) 

3217.1968, ou por e-mail: licitacao@cremers.org.br , em até 02(duas) horas, os documentos citados no item 5 juntamente 

com o detalhamento de sua proposta. Posteriormente deverão ser encaminhados os originais (ou cópias autenticadas) de todos 

os documentos solicitados no item 5 no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão do pregão. 

7.11.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital. Também nesta 

etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido melhor preço. 

7.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de 

menor preço. 

7.13.  A proposta deverá estar assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não 

ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

a)Orçamento discriminado expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com 

encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, devidamente corrigidos 

após o encerramento dos lances; 

b)Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do pregão; se na proposta 

não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

c)Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo pregoeiro. 

7.14.  No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitivas do certame, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, 

sem prejuízos dos atos realizados. 

7.15.  No caso de desconexão por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, sendo reiniciada 

somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.  DOS RECURSOS 

8.1.  Dos atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de manifestação do licitante ao final da sessão pública, dentro 

do prazo determinado pelo pregoeiro, em formulário eletrônico específico, manifestando sua intenção com registro da síntese 

das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais relacionados à intenção manifestada no prazo de 03 (três) dias uteis, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

ser contados ao término daquele prazo. 

8.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

8.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do direito de recurso. 

8.4.  Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo licitante na 

sessão pública. 

8.5.  Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e registrados no Protocolo Geral do 

CREMERS localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 

18h. 

8.6.  O recurso somente terá eficácia se o Representante Legal da Recorrente tiver formalizado sua intenção de recorrer na 

audiência de abertura deste Pregão. 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a 

adjudicação para determinar a contratação. 

8.8.  A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será conhecido. 

9.  DA ADJUDICAÇÃO  

9.1. Após a análise da documentação de habilitação recebida na sede do CREMERS, será efetuada a adjudicação do lote em 

questão. 
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9.2. Em caso de não adjudicação constará a justificativa da mesma no Sistema de Compras On-line do Banrisul, além de 

citado na ata eletrônica. 

10.  DA HOMOLOGAÇÃO, DO CADASTRO DE RESERVA E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. Na fase de homologação, a autoridade competente procederá à convocação para formação de cadastro de reserva, em 

conformidade com os procedimentos disponibilizados pelo Sistema. 

10.1.1. Nessa oportunidade, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

10.1.2. O cadastro de reserva será utilizado no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata de 

registro de prelos nas hipóteses previstas nos itens 10.13 e 10.14 deste edital.  

10.2. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado 

e ficarão registrados em Ata de Formação de Cadastro de Reserva. 

10.3. Homologado o resultado da licitação, o Cremers convocará o licitante vencedor para assinatura da ata de registro de 

preços. 

10.4. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a ata será considerada documento vinculativo, obrigacional. Com 

característica de compromisso para futura contratação. 

10.5 Somente representante legal de licitante poderá assinar a ata de registro de preços. Para elaboração do instrumento 

obrigacional será solicitado o envio de documento hábil que comprove poderes para a prática desse ato. 

10.6. A ata de registro de preços deverá ser devolvida assinada no prazo de 05 (cinco) dias úteis,  a contar do recebimento do 

recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no artigo 64 da Lei 8.666/93. 

10.6.1. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela Administração. 

10.7. Na assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital sujeitando o licitante, na inobservância, às penalidades constantes neste edital. 

10.7.1 A recusa injustificadas em assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido em edital, ensejará a aplicação das 

penalidades constantes no edital. 

10.7.2. É facultado ao Cremers, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

10.8. A ata não poderá sofre acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo tratado no §1º do artigo 65 da Lei 

8.666/93. 

10.8.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observando o disposto no art. 65 da 

Lei 8.666/93. 

10.9. O Cremers realizará periodicamente pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade de preços 

registrados. 

10.10. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Cremers promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput  do art. 65 da Lei 8.666/93. 

10.11. O Cremers convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, 

quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente. 

10.11.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.  

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

classificação original. 

10.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o Cremers poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

10.12.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

10.13. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei  n. 8.666/93 no  art. 7º da Lei 10.520/02. 

10.13.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b”, e “d” será formalizado por despacho do 

gerenciador do contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

10.14. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovador e justificados: 

a) por razão de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor; 

11.  DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO 

11.1 O licitante deverá atender às solicitações de fornecimento dos materiais em conformidade com as quantidades 

requisitadas, prazo, local, de entrega e demais condições constantes neste edital  e na minuta de Ata de Registro de Preços. 

11.1.1. O licitante deverá atender aos pedidos formalizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que a 

entrega seja prevista para data posterior a sua vigência.  

11.2. A cópia da nota de empenho deverá ser entregue ao licitante vencedor a cada solicitação de material, juntamente com a 

Autorização de Fornecimento.  
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11.2.1. O licitante deverá manifestar o aceite na Autorização de Fornecimento e na nota de empenho no prazo de  01 (um) 

dia útil, contado da comprovação do recebimento do documento. 

11.2.2. Não ocorrendo expressamente o aceite na autorização de fornecimento, no prazo determinado, a aceitação será 

entendida como tácita. 

11.2.3. A recusa na aceitação da autorização de fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada e será submetida à 

autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade da 

justificativa ou não. 

11.2.4. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela autoridade competente, o 

prazo para entrega continuará fluindo normalmente e, caso não seja cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO  

12.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos recursos 6.2.2.1.1.33.90.30.012- 

Material Elétrico, Eletrônico e de Telefonia; 6.2.2.1.2.44.90.52.0001 – Mobiliário em Geral; 6.2.2.1.2.44.90.52.003 – 

Máquinas e Equipamentos; 6.2.2.1.2.44.90.52.006 – Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento da despesa a ser contratada será efetuado obedecendo ao que segue: entregues os materiais, em 

conformidade com as estipulações deste edital e Ata de Registro de Preços, o licitante apresentará ao Cremers documento 

fiscal pelo valor correspondente. 

13.1.1. No fornecimento de bens e na prestação de serviços - emitir separadamente uma Nota Fiscal para os 

serviços prestados e uma Nota Fiscal para os materiais fornecidos ou, ainda, uma Nota Fiscal única de serviços com 

fornecimento de material, devidamente discriminado, conforme a Nota de Empenho e Autorização de Empenho a 

ser emitida. 

13.2.  Atestada a execução do objeto pelo gestor, o pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária, mediante 

autorização competente, no prazo de até 05(cinco) dias úteis, contando do recebimento do documento fiscal pelo Cremers.  

13.2.1. Caso o documento fiscal encaminhado ultrapasse o limite de que trata o inciso II do artigo 24 da Lei n. 

8.666/93, o pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancária, mediante autorização competente no prazo 

de até 10(dez) dias úteis, contado do recebimento do documento pelo Cremers. 

13.3. O documento fiscal deverá estar de acordo com as descrições contidas na nota de empenho bem como o apresentar o 

mesmo número de CNPJ indicado na proposta e nos documentos de habilitação. Caberá ao licitante informar, no documento 

fiscal ou em documento apartado, o número da conta-corrente, da agência e do estabelecimento bancário no qual lhe poderá 

ser feito o pagamento. 

13.4. Na hipótese de constatação de qualquer incorreção nos documentos apresentados pelo licitante que desaconselhe o seu 

pagamento, os prazos de que tratam os itens 13.2 e 13.2.1., conforme o caso, serão contados a partir da respectiva 

regularização, não incluindo qualquer acréscimo no preço contratado.  

13.5. Para todos os fins, considera-se como data do pagamento o dia da emissão da ordem bancária.  

13.6. O licitante vencedor fica obrigado a manter a regularidade trabalhista, nos termos da Lei n. 12.440/2011, a regularidade 

relativa ao Fundo de Garantia do tempo de Serviço (CRT- FGTS) e à Fazenda Nacional (Certidão Negativa/Positiva com 

Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos tributários Federais e à Dívida Ativa da União), emitida pela Secretaria 

da Receita Federal - SRF e Procuradoria –Geral da Fazenda Nacional -  PGFN, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 

1751, 02/10/2014, independente de solicitação.  

13.7. O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante dotação financeira.  

13.8. Os pagamentos a serem efetuados ao licitante vencedor estarão sujeitos, quando for o caso, à retenção dos tributos e 

contribuições na forma determinada em lei, ficando o licitante incumbido de fazer as comprovações necessárias na hipótese 

de não retenção.  

 

14. DAS PENALIDADES 

14.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado da CELIC, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das demais cominações legais e da multa de 15 (um por cento) sobre o valor total da proposta apresentada, 

o licitante que: 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços dentro do prazo de validade da sua proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida no edital licitatório; 

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d) não mantiver a proposta; 

e) apresentar documentação falsa; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) fizer declaração falsa; 

i) cometer fraude fiscal; 

14.2.  A inobservância dos prazos acordados configura o descumprimento parcial das obrigações, bem como multa diária a 

ser aplicada sobre o valor da contratação, nos seguintes percentuais: 

14.2.1. 0,50% (zero vírgula cinco por cento) , do 1º ao 15º dia de atraso;  

14.2. 1% (um por cento), do 16º ao 30º dia de atraso. 

14.3. O atraso que superar 30 (trinta) dias será considerado descumprimento total das obrigações assumidas, fazendo incidir a 

sanção prevista no item 14.5, letã “b.2”. 

14.3.1. A justificativa para excepcionais atrasos na entrega de materiais deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada 

junto com o documento fiscal. 
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 14.4. Caso o licitante vencedor descumpra os itens 2.17 e 2.17.3. deste edital, estará sujeito à multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total dos materiais devolvidos.]14.5. Pela inexecução parcial ou total do objeto deste Pregão, o Cremers poderá 

aplicar ao licitante as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b)multa; 

b.1) de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, dobrável em caso de reincidência, por inexecução parcial; 

b.2) de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total.  

14.6. O licitante que não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital na assinatura da ata de registro de 

preços ou durante sua vigência ficará sujeito à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta apresentada.   

14.7. As sanções de advertência e de impedimento para licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas juntamente com 

a de multa, garantindo, em todas as hipóteses, o direito à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação.   

14.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da correspondente notificação, ou 

descontadas do pagamento, ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.  

14.9.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas na CELIC. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e publicados, em ata eletrônica, 

imediatamente após o término da disputa, tornando-se disponível ao acesso por qualquer cidadão. 

15.1.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para o público em geral no Portal de 

Compras como também pela pesquisa na área de acesso restrito, ambas publicam o mesmo conteúdo. 

15.1.2.  Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

15.2.  A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples 

apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submete a Licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita 

alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

15.2.1 – No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus Anexos, prevalecerão as disposições do 

primeiro. 

15.3.  O CREMERS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, no todo 

ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE 

PREÇOS. 

15.4. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada à Licitante a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante, desde que sejam 

possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da audiência pública do 

PREGÃO. As normas que disciplinam este PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 

15.6. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 3 (três) 

dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. Os esclarecimentos deverão ser feitos, por meio de 

correspondência dirigida ao Pregoeiro desta Instituição, localizado na Av. Princesa Isabel, 921, 2º andar, em Porto 

Alegre/RS, de segunda a sexta-feira das 09h15min às 18h. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com 

relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, 

ficando os licitantes obrigados à acessá-los para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro. 

15.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo Pregoeiro. 

15.8. A licitante vencedora, após a adjudicacão do objeto, ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou 

supressões no objeto que se fizerem necessários, por conveniência do CREMERS, respeitando-se os limites previstos em Lei. 

15.9.  A licitante vencedora, após a contratacão, ficará obrigada a realizar os serviços de acordo com o objeto do presente 

pregão descrito no anexo I. 

15.10. Para efeitos deste edital, serão desclassificadas as propostas que: 

a)Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o seu entendimento; 

  b)Não atenderem às disposições do edital ou consignarem vantagens ou condições nele não previstas;  

c)Forem manifestamente inexeqüíveis. 

15.11.  Fica eleito o foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir eventuais litígios oriundos da 

presente licitação, com renúncia de qualquer outro, ainda que mais privilegiado. 

15.12. O CREMERS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas, ou a todas rejeitar sem que 

caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

15.13. Da mesma forma, o CREMERS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os itens solicitados, sem que 

caiba a proponente qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 

15.14.  Acompanham este edital os seguintes anexos: 

ANEXO I:  Termo de Referência; 

ANEXO II: Tabela contendo Preços unitários máximos aceitáveis  

ANEXO V:  Minuta de Ata de Registro de Preços 

Porto Alegre, 31 de maio de 2017. 

 

Grace Caletti Oliveira 

Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – Pregão 06/2017 

 
1. OBJETO 

 

Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos, na modalidade registro de preços para 

repor o estoque do Cremers: 

1.1. Quantidade e especificação do objeto: 
LOTE NOME CARACTERÍSTICAS COR QUANTIDADE 

01 

Mesa de 

trabalho 

retangular nº 

01 

Mesa de trabalho retangular  L.1500 x P.600 X H.750 mm.  
Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 

com espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos 60mm para 

passagem de fios com acabamento em plástico branco, nas 

extremidades e centro. As furações deverão iniciar a 05cm das bordas, 

com todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na 

face superior em laminado de PVC termo-formável à vácuo, e na face 

inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Painéis 

frontais confeccionado em aglomerado de madeira termo-estabilizado, 

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 1 

mm, coladas com adesivo hot melt. Pés Metálicos, cuja composição se 

divide em PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA, TAMPA 

EXTERNA e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 

70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna 

dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada 

em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 

de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas 

chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição 

horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 

PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de parafusos tipo 

M6; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 

possível calha estrutural, também por meio de parafusos tipo M6. 

Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 

3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de 

parafusos tipo M6. Pé central sextavado em chapa de aço com calha de 

saque frontal com 03 furos para tomadas e furos nas laterais para 

passagem da fiação. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas 

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. Acabamento com sapatas em PVC 

rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. Fixação do tampo na estrutura através de buchas 

metálicas ou de PVC (não emparafusar direto na madeira) 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

02 

Mesa de 

trabalho 

retangular nº 

02 

Mesa de trabalho retangular  L.1200 x P.600 X H.750 mm.  
Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 

com espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos 60mm para 

passagem de fios com acabamento em plástico branco, nas 

extremidades e centro. As furações deverão iniciar a 05cm das bordas, 

com todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na 

face superior em laminado de PVC termo-formável à vácuo, e na face 

inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Painéis 

frontais confeccionado em aglomerado de madeira termo-estabilizado, 

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 1 

mm, coladas com adesivo hot melt. Pés Metálicos, cuja composição se 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 
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divide em PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA, TAMPA 

EXTERNA e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 

70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna 

dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada 

em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 

de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas 

chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição 

horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 

PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de parafusos tipo 

M6; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 

possível calha estrutural, também por meio de parafusos tipo M6. 

Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 

3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de 

parafusos tipo M6. Pé central sextavado em chapa de aço com calha de 

saque frontal com 03 furos para tomadas e furos nas laterais para 

passagem da fiação. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas 

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. Acabamento com sapatas em PVC 

rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. Fixação do tampo na estrutura através de buchas 

metálicas ou de PVC (não emparafusar direto na madeira) 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

03 

Mesa de 

trabalho em 

“L” nº 01 

Mesa em “L” 1500 x 1500 x 600 x 600 mm 

Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 

com espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos 60mm para 

passagem de fios com acabamento em plástico branco, nas 

extremidades e centro. As furações deverão iniciar a 05cm das bordas, 

com todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na 

face superior em laminado de PVC termo-formável à vácuo, e na face 

inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Painéis 

frontais confeccionado em aglomerado de madeira termo-estabilizado, 

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 1 

mm, coladas com adesivo hot melt. Pés Metálicos, cuja composição se 

divide em PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA, TAMPA 

EXTERNA e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 

70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna 

dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada 

em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 

de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas 

chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição 

horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 

PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de parafusos tipo 

M6; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 

possível calha estrutural, também por meio de parafusos tipo M6. 

Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 

3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de 

parafusos tipo M6. Pé central sextavado em chapa de aço com calha de 

saque frontal com 03 furos para tomadas e furos nas laterais para 

passagem da fiação. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas 

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. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 

eventuais desníveis de piso. Fixação do tampo na estrutura através de 

buchas metálicas ou de PVC (não emparafusar direto na madeira). 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 
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% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

04 

Mesa de 

trabalho em 

“L” nº 02 

Mesa em “L” 1400 x 1400 x 600 x 600 mm 

Tampo confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 

com espessura mínima de 25 mm, com 03 (três) furos 60mm para 

passagem de fios com acabamento em plástico branco, nas 

extremidades e centro. As furações deverão iniciar a 05cm das bordas, 

com todos os vértices arredondados, e bordas usinadas, revestido na 

face superior em laminado de PVC termo-formável à vácuo, e na face 

inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Painéis 

frontais confeccionado em aglomerado de madeira termo-estabilizado, 

com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado 

melamínico de baixa pressão (BP). O bordo que acompanha todo o 

contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 1 

mm, coladas com adesivo hot melt. Pés Metálicos, cuja composição se 

divide em PATA, COLUNA, TAMPA INTERNA, TAMPA 

EXTERNA e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 

70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna 

dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada 

em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas 

de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas 

chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição 

horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 

PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de parafusos tipo 

M6; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma 

possível calha estrutural, também por meio de parafusos tipo M6. 

Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 

3 mm, estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de 

parafusos tipo M6. Pé central sextavado em chapa de aço com calha de 

saque frontal com 03 furos para tomadas e furos nas laterais para 

passagem da fiação. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas 

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. Acabamento com sapatas 

em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar 

eventuais desníveis de piso. Fixação do tampo na estrutura através de 

buchas metálicas ou de PVC (não emparafusar direto na madeira). 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

05 
Armário Alto 

nº 01 

Armário Alto L.800 x P.480 x H.1600 mm.  
Corpo, prateleiras (com acabamento nas bordas em fita poliestireno), 

portas em MDF 18mm e fundo em MDF 6mm com revestimento em 

melamínico de baixa pressão (BP). Possui duas prateleiras internas e 

um porta arquivos para pastas suspensas. 04 sapatas reguladoras de 

altura em nylon reforçado, fechadura tipo Cremona com duas chaves, 

puxadores para as gavetas tipo ALÇA 104 x 30mm de profundidade 

em aço com pintura epóxi na cor cinza claro, Dobradiças tipo Selecta 

com abertura 180° sendo 02 por porta. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

06 
Armário Alto 

nº 02 

Armário Alto L.800 x P.480 x H.1600 mm.  
Corpo, prateleiras (com acabamento nas bordas em fita poliestireno), 

portas em MDF 18mm e fundo em MDF 6mm com revestimento em 

melamínico de baixa pressão (BP). Possui 06 prateleiras reguláveis 

internas, 04 sapatas reguladoras de altura em nylon reforçado, 

fechadura tipo Cremona com duas chaves, puxadores para as gavetas 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

40 unidades 
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tipo ALÇA 104 x 30mm de profundidade em aço com pintura epóxi na 

cor cinza claro, Dobradiças tipo Selecta com abertura 180° sendo 02 

por porta. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

escolher 

07 
Armário Alto 

nº 03 

Armário Alto L.900 x P.480 x H.1600 mm.  
Corpo e portas em MDF 18mm e fundo em MDF 6mm com 

revestimento em melamínico de baixa pressão (BP). Possui 04 porta 

arquivos para pastas suspensas compatíveis para a guarda e 

manipulação destas com corrediças telescópicas em aço zincado 

com esferas de aço que permitam a abertura total  , 04 sapatas 

reguladoras de altura em nylon reforçado, fechadura tipo Cremona com 

duas chaves, puxadores para as gavetas tipo ALÇA 104 x 30mm de 

profundidade em aço com pintura epóxi na cor cinza claro, Dobradiças 

tipo Selecta com abertura 180° sendo 02 por porta. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

08 
Armário 

Baixo nº 01 

Armário Baixo L.800 x P.480 x H.750 mm.  

Corpo, prateleira, portas em MDF 18mm e fundo em MDF 6mm com 

revestimento em melamínico de baixa pressão (BP). Possui uma 

prateleira interna (com acabamento nas bordas em fita poliestireno), 

puxadores para as gavetas tipo ALÇA 104 x 30mm de profundidade 

em aço com pintura epóxi na cor cinza claro, Dobradiças tipo Selecta 

com abertura 180° sendo 02 por porta, 04 sapatas reguladoras de altura 

em nylon reforçado. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

09 

Mesa de 

Reunião  

nº 01 

Mesa de reunião Redonda D.1200 x H.75 mm.  

Mesa em MDF com revestimento em melamínico de baixa pressão 

(BP), tampo com 28mm sobreposto à estrutura, fixado a esta por 

parafusos e buchas metálicas cravadas no tampo. Estrutura com tubo 

central em aço 4” (100mm) chapa # 12 (2,66 mm), com fechamento na 

parte inferior do tubo em chapa de aço de mesma espessura. 05  pés  

em  perfil  tubular  em  aço  chapa  #16  (1,52mm)  de  30   mm  

X  50   mm  tendo  cada comprimento de 400 mm, instalado a maior 

dimensão na vertical. 04  suportes  de  fixação  do  tampo  em  perfil  

tubular  de  40  mm  X  20  mm  em  aço  chapa  #18 (1,20mm) 

tendo cada comprimento de 400 mm. União dos perfis dos pés e dos 

suportes de fixação com o tubo central executada por meio de solda 

tipo MIG em todo o perímetro dos perfis tubulares. O suporte de 

fixação do tampo e os pés devem possuir em suas extremidades, 

acabamento em ponteiras plásticas na mesma tonalidade da estrutura, 

com boa qualidade de acabamento, sem rebarbas ou saliências, fixadas 

à estrutura por meio de encaixe que não permita que se soltem. Pés 

com sapatas reguláveis em nylon reforçado para correção de desníveis 

de piso. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

40 unidades 

10 

Gaveteiro 

Volante  

nº 01 

Gaveteiro Volante L.400 x P.480 x H.600 mm,  

04 gavetas L.340 x P. 400 mm, aproximadamente, corpo e frente em 

MDF 18mm, estrutura das gavetas em MDF. As gavetas devem possuir 

Opção de 

duas 

cores 

40 unidades 
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mailto:licitacao@cremers.org.br


 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  
Av. Princesa Isabel, 921 - Fone (51) 3219-7544 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

www.cremers.org.br e-mail: licitacao@cremers.org.br  

 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2017\PR 06_17  SRP mobiliário\EDITAL 06_2017 SRP mobiliario site.doc 

 

corrediças telescópicas em aço zincado com esferas de aço que 

permitam a abertura total da mesma, fechadura com duas chaves, 

localizada do lado direito na primeira gaveta com travamento 

simultâneo de todas as gavetas. Puxadores para as gavetas tipo ALÇA 

104 x 30mm de profundidade em aço com pintura epóxi na cor cinza 

claro. 04 rodízios em nylon injetado. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

para o 

órgão 

escolher 

11 

Estação de 

Trabalho 4 

lugares 

Estação de Trabalho com 4 lugares com divisória em formato de X. 
Estação de Trabalho com 4 tampos em “L” medindo 

1.400mmx1.400mmx600mm e altura de 730mm, em MDF com 

aproximadamente 25 mm de espessura com acabamento em laminado 

melamínico. Quadro da Divisória com estrutura em aço tubular de, no 

mínimo, 20 x 50 mm, e acabamento em pintura epóxi, na cor argila e 

ponteiras plásticas injetadas em termoplástico da mesma cor da 

estrutura. União entre divisórias através de parafusos, e sapatas 

rosqueáveis de apoio no piso com regulagem de altura. Rodapé com 

tampa removível em chapa de aço, com passagem interna de fiação, e 

acesso à três tomadas para energia elétrica e duas, para lógica e 

telefonia. Fixação das divisórias às superfícies de trabalho, através de 

suporte em chapa de aço, tipo mão-francesa,composta por 3 mãos-

francesas, sendo 2 dispostas nas extremidades do tampo e 1 central 

medindo aproximadamente 430x200mm, dobradas em forma de “L”, 

com 3 ganchos posteriores, para encaixe em painéis , com acabamento 

no mesmo padrão da estrutura. Face da divisória única, revestida em 

ambos os lados da divisória com laminado melamínico texturizado 

sobre placa de MDF, compondo com a estruturação interna um painel 

de no mínimo 40 mm de espessura, sem possibilidade de saque frontal. 

Tampos ”L”: em MDF, com espessura de 25mm, densidade média de 

600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em 

ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita 

de borda em POLIESTIRENO OU PVC na mesma cor do tampo e raio 

ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. 

Fixação à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo 

chipboard. Dimensões do tampo “L”: 1400 x 1400m; Profundidade: 

600m; Altura: 730m;  

Dimensões dos painéis divisórios: 1.400x1.000mm. Variação permitida 

de +/- 5 %. Devidamente montado.  

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

 Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos 

Ergonômicos atestando que o mobiliário atende a Norma 17 

do Ministério do Trabalho. 

Opção de 

duas 

cores 

para o 

órgão 

escolher 

10 unidades 

12  Frigobar nº01 

Frigobar compacto 80L, classificação energética: A; 01 porta,  produto 

gaveta transparente, controle de temperatura interno, degelo manual, 

potência mínima: 85W, capacidade líquida mínima: refrigerador: 68L; 

freezer: 8L. 110V. Garantia de 12 meses. 

Branca 20 unidades 

13 Frigobar nº02 

Frigobar compacto 80L, classificação energética: A; 01 porta,  produto 

gaveta transparente, controle de temperatura interno, degelo manual, 

potência mínima: 85W, capacidade líquida mínima: refrigerador: 68L; 

freezer: 8L. 220V. Garantia de 12 meses. 

Branca  20 unidades 

14 
Telefone com 

fio 

Telefone com fio contendo funções redial, flash e mute, 03 níveis de 

volume, 02 tipos de toque, cabo espiralado e cabo de linha (conexão RJ 

nas duas extremidades), fabricação nacional. Garantia de 12 meses.  
Preta  100 unidades 

15 
Telefone sem 

fio 

Telefone sem fio contendo funções redial, flash e mute, 03 níveis de 

volume, 02 tipos de toque, alcance interno mínimo de 40~60 metros, 

alcance externo mínimo de 40~60 metros, identificador de chamadas, 

viva voz, registro de chamadas, capacidade de armazenagem mínima 

das últimas 08 ligações, qualidade digital de voz, chamada em espera, 

redução de ruídos, 02 tipos de discagem, posições: horizontal, mesa, 

aviso de bateria fraca, expansível para, no mínimo, 02 ramais sem fio 

(Principal +1). Composição:  01 Monofone; 01 Base;  01 Fonte de 

alimentação;  01 Cabo de linha telefônica; 02 Baterias; Manual do 

Preta 50 unidades 

http://www.cremers.org.br/
mailto:licitacao@cremers.org.br


 

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

C R E M E R S  
Av. Princesa Isabel, 921 - Fone (51) 3219-7544 - Caixa Postal 352 - 90620-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 

www.cremers.org.br e-mail: licitacao@cremers.org.br  

 

F:\adm\GERENCIA\LICITAC\PREGÃO\2017\PR 06_17  SRP mobiliário\EDITAL 06_2017 SRP mobiliario site.doc 

 

usuário. Mínimo 2,0 Ghz, fonte bivolt. Garantia de 12 meses.  

16 Bebedouro 
Bebedouro em aço e plástico, com capacidade para garrafão de até 

20L, instalação tipo mesa, bivolt garantia 12 meses. Branca 20 unidades 

17 
Purificador 

de Água 

Purificador de água em aço e plástico com filtro de carvão ativado, 

instalação hidráulica, Com capacidade do reservatório interno mínimo 

de 2L, vida útil mínima do refil 3.000 litros ou 6 meses. Com duas 

torneiras (natural e gelada). 127v.  

Branca 20 unidades 

18 

Forno de 

Microondas 

nº 01 

Forno de microondas 20l, classificação de energia A, com prato 

giratório e manual de instruções, potência 1200 w, 127 v, garantia de 

12 meses. 
Branca  20 unidades 

19 

Forno de 

Microondas 

nº 02 

Forno de microondas 20l, classificação de energia A, com prato 

giratório e manual de instruções, potência 1200 w, 220 v, garantia de 

12 meses. 
Branca  20 unidades 

20 
Cafeteira 

Eletrica nº01 

cafeteira elétrica com capacidade para 15 (quinze) xícaras de café, 

550W de potência, 110v,  filtro permanente, porta-filtro removível, 

colher dosadora, sistema corta pingos, placa de aquecimentos, luz 

indicadora de funcionamento (botão liga e desliga). Garantia de 12 

meses.  

Preta  40 unidades 

21 
Cafeteira 

Eletrica nº02 

cafeteira elétrica com capacidade para 15 (quinze) xícaras de café, 

550W de potência, 220v,  filtro permanente, porta-filtro removível, 

colher dosadora, sistema corta pingos, placa de aquecimentos, luz 

indicadora de funcionamento (botão liga e desliga). Garantia de 12 

meses.  

Preta  40 unidades 

22 

Cadeira 

Giratória 

com Espaldar 

Baixo com 

Apoio de 

Braços  

 

Componentes: Assento- A largura mínima do assento deve ser de 

450mm e sua profundidade mínima deve ser de 430mm. 

O plano do assento em sua posição vertical deve possuir pequena 

inclinação em relação ao encosto, com mínimo de 2° e máximo 5°. O 

raio de curvatura da borda frontal do assento deve possuir de 45 a 

55mm. A capa do assento deve ser em polipropileno, resina de 

poliéster com fibra de vidro ou polietileno de alta densidade com 

espessura mínima de 3 mm, com acabamento externo texturizado e 

bordas arredondadas. A capa do assento deve ser fixada por parafuso, 

não sendo admitida a utilização de grampos. O acabamento entre a capa 

do assento e o tecido de revestimento deve ser com perfil em PVC, na 

mesma tonalidade da capa do assento. A parte interna do assento deve 

ser em madeira compensada, moldada anatomicamente a quente com 

espessura de 10mm. A fixação do assento no suporte do assento deve 

ser por meio de parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na 

madeira compensada. A almofada do assento deve ser em espuma de 

poliuretano flexível, injetada, isento de CFC, de alta resistência, auto-

extinguível, moldada anatomicamente, sem saliências e ondulações. A 

espessura da almofada é de 35mm a 45mm e densidade da almofada é 

de 50 a 60 Kg/m³. 

Encosto - O ângulo formado pelos planos do encosto e do assento deve 

ser regulável de 90° a 105°.  A peça de união entre o assento e encosto 

deve ser em aço estampado chapa ¼” (6,33mm). A largura mínima do 

encosto deve ser de 410 mm e a altura mínima de 350mm. O raio de 

curvatura do encosto deve ser de no mínimo de 550mm. O encosto deve 

possuir uma pequena flexibilidade de movimento. Deve possuir 

mecanismo de regulagem de altura, permitindo uma variação mínima 

de 100mm em relação ao assento, e acionamento de fácil manuseio. A 

capa do encosto deve ser em polipropileno, resina de poliéster com 

fibra de vidro ou polietileno de alta densidade, com espessura mínima 

de 3 mm, com acabamento texturizado e bordas arredondadas. A capa 

do encosto deve ser fixada por sistema de encaixe, não sendo admitida 

a fixação através de grampos. O acabamento entre a capa do encosto e 

o tecido de revestimento deve ser em perfil em PVC, na mesma 

tonalidade da capa do assento. A parte interna do encosto deve ser em 

madeira compensada, moldada anatomicamente à quente, com 

espessura de 10mm. A fixação do encosto no suporte deve ser por 

meio de parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na 

madeira compensada. A almofada do encosto deve ser em espuma de 

poliuretano flexível, injetada, isento de CFC, de alta resistência, auto-

extinguível, moldada anatomicamente, sem saliências e ondulações. A 

espessura da almofada é de 30 a 45mm e a densidade é de 50 a 60 

Kg/m³. 

 100 unidades 
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Mecanismos de Regulagem - O mecanismo para a regulagem de 

altura do assento deve ser com pistões a gás hidro-pneumático com 

regulagem milimétrica O mecanismo de regulagem de inclinação 

(relax) do assento e  encosto  deve ser  sincronizado, com variação  

da   angulação  de   90°   a   105º   com  travamento  multiponto   e   

bloqueio  simultâneo  da inclinação do assento e do encosto em 

diversas posições por meio de manípulo. A regulagem da  inclinação 

do  encosto,  deve possuir  sistema  anti-impacto por  sistema  de 

bloqueio, exigindo uma leve pressão do corpo para seu 

acionamento, impedindo o choque do encosto contra o usuário ao 

desbloquear o mesmo.  

Alavancas - Todas  as  alavancas dos  sistemas  de regulagem devem 

permitir  manuseio fácil,  empunhadura correta e permitir fácil acesso 

ao usuário. 
Base Giratória com 5 pés - A base deve possuir 5 patas em aço 

estampado com capa protetora em nylon ou polipropileno, na COR 

PRETA. Deve possuir tubo central fabricado em aço com mola 

amortecedora macia para evitar impactos bruscos na base da coluna. O 

tubo deve possuir rolamento de esferas de aço, para permitir o 

movimento giratório, com duas buchas autolubrificantes, que evitam o 

surgimento de ruídos. O tubo central deve possuir proteção por meio de 

blindagem telescópica em polipropileno. A união entre pés e tubo 

central deve ser efetuada por meio de solda. A base giratória deve 

possuir cinco pés com cinco rodízios esféricos duplos em nylon 

injetado, com duplo giro, com pinos de aço diâmetro de 50mm no 

encaixe das patas, buchas de nylon autolubrificantes entre a carcaça e o 

eixo vertical. 

Apoio de Braços - A cadeira A.C2 deve possuir braços reguláveis 

executados em chapa de aço 3/16” (4,76mm), com apoia- braços em 

espuma de poliuretano injetado e estrutura interna em aço. O 

comprimento do apoia-braços deve ser de 250 mm e sua largura de 80 

mm. O recuo do apóia-braços com relação à parte frontal do assento 

deve ser de no mínimo 100mm. 

O braço deve possuir mecanismo de regulagem de altura variando 

de 200mm a 250mm em relação ao assento, com travamento 

multiponto. Deve ser garantindo a perfeita regulagem de ambos os 

braços, não se admitindo o sistema tipo borboleta com rosca. Deve 

possuir mecanismo de regulagem de distância entre os apoios de 

braços, com variação da distância interna de 460mm a 520mm, fixado 

sob o assento. 

Componentes Metálicos - Todos os componentes metálicos devem 

ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e 

fosfatização. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada 

pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. Deve ser instalada na peça em local 

visível, etiqueta metálica indelével fixada por rebite com o nome 

do fornecedor e a data de fornecimento do mesmo (mês e ano). 

Revestimento e Cores - Toda a estrutura e componentes metálicos 

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA. Todos  os  

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster  e  

PVC  devem ser  na  mesma tonalidade da estrutura. Devem ser 

injetados na cor PRETA, não se admitindo componentes pintados. O 

revestimento do assento e do  encosto deve ser  em tecido COR 

PRETA com as  seguintes características: composição -100% Lã; peso 

por metro linear - 525 g/ml; pilling - 0; largura - 1,40 metros; cor – 

PRETA; desenho da Trama - Tipo PANAMÁ 3x3; O tecido deve ser 

tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e 

manchas, tipo TEFLON ou equivalente. O tecido não deve conter 

costuras aparentes.  

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 

23 

Poltrona 

Giratória 

Espaldar Alto 

Componentes: Assento - A largura do assento deve ser de 450mm e sua 

profundidade deve ser de 430mm. O mecanismo de regulagem de 

altura deve permitir o ajuste da altura do assento com relação ao 
 80 unidades 
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com Apoio de 

Braços 

piso, variando de 420mm a 500mm. O plano do assento em sua posição 

vertical deve possuir pequena inclinação em relação ao encosto, com 

mínimo de 2° e máximo 5°.O raio de curvatura da borda frontal do 

assento deve possuir de 45 a 55mm. A capa do assento deve ser em 

polipropileno, resina de poliéster com fibra de vidro ou polietileno de 

alta densidade com espessura mínima de 3 mm, com acabamento 

externo texturizado e bordas arredondadas. A capa do assento deve ser 

fixada por parafuso, não sendo admitida a utilização de grampos. O 

acabamento entre a capa do assento e o tecido de revestimento deve 

ser com perfil em PVC, na mesma tonalidade da capa do assento. A 

parte interna do assento deve ser em madeira compensada, moldada 

anatomicamente a quente com espessura de 10mm. A fixação do 

assento no suporte do assento deve ser por meio de parafusos e buchas 

metálicas com garras cravadas na madeira compensada. A almofada do 

assento deve ser em espuma de poliuretano flexível, injetada, isento de 

CFC, de alta resistência, auto-extinguível, moldada anatomicamente, 

sem saliências e ondulações. A espessura da almofada é de 35mm a 

45mm e densidade da almofada é de 50 a 60 Kg/m³.  
Encosto - A largura do encosto deve ser de 410 mm e a altura de 530 

mm. O raio de curvatura do encosto deve ser de no mínimo 550mm. O 

encosto deve possuir uma pequena flexibilidade de movimento. Deve 

possuir mecanismo de regulagem de altura, permitindo uma variação 

mínima de 100mm em relação ao assento, e acionamento de fácil 

manuseio. A capa do encosto deve ser em polipropileno, resina de 

poliéster com fibra de vidro ou polietileno de alta densidade, com 

espessura mínima de 3 mm, com acabamento texturizado e bordas 

arredondadas. A capa do encosto deve ser fixada por sistema de 

encaixe, não sendo admitida a fixação através de grampos. O 

acabamento entre a capa do encosto e o tecido de revestimento deve 

ser com perfil em PVC, na mesma tonalidade da capa do assento. A 

parte interna do encosto deve ser em madeira compensada, 

moldada anatomicamente à quente, com espessura de 10mm. A 

fixação do encosto no suporte do encosto deve ser por meio de 

parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na madeira 

compensada. A almofada do encosto deve ser em espuma de 

poliuretano flexível, injetada, isento de CFC, de alta resistência, auto-

extinguível, moldada anatomicamente, sem saliências e ondulações. A 

espessura da almofada é de 30 a 45mm e a densidade é de 50 a 60 

Kg/m³. O ângulo formado pelos planos do encosto e do assento deve ser 

regulável de 90° a 105°. A  peça de união entre o assento e encosto deve 

ser em aço estampado chapa ¼” (6,33mm).  

Mecanismos de Regulagem - O mecanismo para a regulagem de 

altura do assento deve ser com pistões a gás hidro-pneumático com 

regulagem milimétrica. O  mecanismo  de  regulagem  de  inclinação  

(relax)  do  assento  e  encosto  deve  ser  sincronizado,  com variação   

da   angulação   de   90°   a   105º   com   travamento   multiponto   e   

bloqueio   simultâneo   da inclinação do assento e do encosto em 

diversas posições por meio do manipulo. Na regulagem da inclinação 

do encosto, deve possuir sistema de segurança    anti-impacto por 

sistema de  bloqueio,  exigindo  uma  leve  pressão  do  corpo  para  

seu  acionamento,  impedindo  o choque do encosto contra o usuário 

ao desbloquear o mesmo. 

Alavancas - Todas  as  alavancas  dos  sistemas  de  regulagem  devem 

permitir  manuseio  fácil,  empunhadura correta e permitir fácil acesso 

ao usuário. 

Base Giratória com 5 Pés - A base deve possuir 5 patas em aço 

estampado com capa protetora em nylon ou polipropileno, na COR 

PRETA. A base giratória deve possuir cinco pés com cinco rodízios 

esféricos duplos em nylon injetado, com duplo giro, com pinos de aço 

diâmetro de 50mm no encaixe das patas, buchas de nylon 

autolubrificantes entre a carcaça e o eixo vertical. Deve possuir tubo 

central fabricado em aço com mola amortecedora macia para evitar 

impactos bruscos na base da coluna. Deve conter rolamento de esferas 

de aço, para permitir o movimento giratório, com duas buchas 

autolubrificantes, que evitam o surgimento de ruídos. Deve possuir 

proteção no tubo central por meio de blindagem telescópica em 

polipropileno. A união entre pés e tubo central deve ser efetuada por 

meio de solda.  
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Apoio de Braços -  Deve possuir braços reguláveis em chapa de aço 

3/16” (4,76mm), com apóia-braços em espuma de poliuretano injetado 

e com estrutura interna em aço. O comprimento do apóia-braços deve 

ser de 250 mm e sua largura de 80 mm. O recuo do apóia-braços com 

relação à parte frontal do assento de no mínimo 100mm. O braço deve 

possuir mecanismo de regulagem de altura variando de 200mm a 

250mm em relação ao assento, com travamento multiponto. Deve ser 

garantindo a perfeita regulagem de ambos os braços, não se admitindo 

o sistema tipo borboleta com rosca. Deve possuir mecanismo de 

regulagem de distância entre os apoios de braços, com variação da 

distância interna de 460mm a 520mm, fixado sob o assento. 

Componentes Metálicos - Todos os componentes metálicos devem ser 

tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Em 

todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó 

pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

Deve ser instalada na peça em local visível etiqueta metálica 

indelével fixada por rebite com o nome do fornecedor e a data de 

fornecimento do mesmo (mês e ano). 

Revestimento e Cores - Toda a estrutura e componentes metálicos 

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA. Todos  os  

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster  e  

PVC  devem ser  na  mesma tonalidade da estrutura. Devem ser 

injetados na cor PRETA, não se admitindo componentes pintados. O 

revestimento do assento e do  encosto deve ser  em tecido NA 

COR PRETA com as  seguintes características: composição -100% Lã; 

peso por metro linear - 525 g/ml; pilling - 0; largura - 1,40 metros; 

cor - PRETA; desenho da Trama - Tipo PANAMÁ 3x3; O tecido deve 

ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e 

manchas, tipo TEFLON ou equivalente. O tecido não deve conter 

costuras aparentes. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 

24 

Poltrona 

Giratória 

Espaldar 

Médio com 

Apoio de 

Braços 

 

Componentes: Assento - A largura do assento deve ser de 450mm e 

sua profundidade deve ser de 430mm. O mecanismo de regulagem de 

altura deve permitir o ajuste da altura do assento com relação ao 

piso, variando de 420mm a 500mm. O plano do assento em sua posição 

vertical deve possuir pequena inclinação em relação ao encosto, com 

mínimo de 2° e máximo 5°. O raio de curvatura da borda frontal do 

assento deve possuir de 45 a 55mm. A capa do assento deve ser em 

polipropileno, resina de poliéster com fibra de vidro ou polietileno de 

alta densidade com espessura mínima de 3 mm, com acabamento 

externo texturizado e bordas arredondadas. A capa do assento deve ser 

fixada por parafuso, não sendo admitida a utilização de grampos. O 

acabamento entre a capa do assento e o tecido de revestimento deve 

ser com perfil em PVC, na mesma tonalidade da capa do assento. A 

parte interna do assento deve ser em madeira compensada, moldada 

anatomicamente a quente com espessura de 10mm. A fixação do 

assento no suporte do assento deve ser por meio de parafusos e buchas 

metálicas com garras cravadas na madeira compensada. A almofada do 

assento deve ser em espuma de poliuretano flexível, injetada, isento de 

CFC, de alta resistência, auto-extinguível, moldada anatomicamente, 

sem saliências e ondulações. A espessura da almofada é de 35mm a 

45mm e densidade da almofada é de 50 a 60 Kg/m³.  

Encosto - A largura do encosto deve ser de 410 mm e a altura de 430 

mm. O raio de curvatura do encosto deve ser de no mínimo 550mm. O 

encosto deve possuir uma pequena flexibilidade de movimento. Deve 

possuir mecanismo de regulagem de altura, permitindo uma variação 

mínima de 100mm em relação ao assento, e acionamento de fácil 

manuseio. A capa do encosto deve ser em polipropileno, resina de 

poliéster com fibra de vidro ou polietileno de alta densidade, com 

espessura mínima de 3 mm, com acabamento texturizado e bordas 

arredondadas. A capa do encosto deve ser fixada por sistema de 

encaixe, não sendo admitida a fixação através de grampos. O 

acabamento entre a capa do encosto e o tecido de revestimento deve 

 80 unidades 
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ser com perfil em PVC, na mesma tonalidade da capa do assento. A 

parte interna do encosto deve ser em madeira compensada, 

moldada anatomicamente à quente, com espessura de 10mm. A 

fixação do encosto no suporte do encosto deve ser por meio de 

parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na madeira 

compensada. A almofada do encosto deve ser em espuma de 

poliuretano flexível, injetada, isento de CFC, de alta resistência, auto-

extinguível, moldada anatomicamente, sem saliências e ondulações. A 

espessura da almofada é de 30 a 45mm e a densidade é de 50 a 60 

Kg/m³. O ângulo formado pelos planos do encosto e do assento deve ser 

regulável de 90° a 105°. A peça de união entre o assento e encosto deve 

ser em aço estampado chapa ¼” (6,33mm).  

Mecanismos de Regulagem - O mecanismo para a regulagem de 

altura do assento deve ser com pistões a gás hidro-pneumático com 

regulagem milimétrica. O  mecanismo  de  regulagem  de  inclinação  

(relax)  do  assento  e  encosto  deve  ser  sincronizado,  com variação   

da   angulação   de   90°   a   105º   com   travamento   multiponto   e   

bloqueio   simultâneo   da inclinação do assento e do encosto em 

diversas posições por meio do manipulo. Na regulagem da inclinação 

do encosto, deve possuir sistema de segurança    anti-impacto por 

sistema de  bloqueio,  exigindo  uma  leve  pressão  do  corpo  para  

seu  acionamento,  impedindo  o choque do encosto contra o usuário 

ao desbloquear o mesmo. 

Alavancas - Todas  as  alavancas  dos  sistemas  de  regulagem  devem 

permitir  manuseio  fácil,  empunhadura correta e permitir fácil acesso 

ao usuário. 

Base Giratória com 5 Pés - A base deve possuir 5 patas em aço 

estampado com capa protetora em nylon ou polipropileno, na COR 

PRETA. A base giratória deve possuir cinco pés com cinco rodízios 

esféricos duplos em nylon injetado, com duplo giro, com pinos de aço 

diâmetro de 50mm no encaixe das patas, buchas de nylon 

autolubrificantes entre a carcaça e o eixo vertical. Deve possuir tubo 

central fabricado em aço com mola amortecedora macia para evitar 

impactos bruscos na base da coluna. Deve conter rolamento de esferas 

de aço, para permitir o movimento giratório, com duas buchas 

autolubrificantes, que evitam o surgimento de ruídos. Deve possuir 

proteção no tubo central por meio de blindagem telescópica em 

polipropileno. A união entre pés e tubo central deve ser efetuada por 

meio de solda.  

Apoio de Braços -  Deve possuir braços reguláveis em chapa de aço 

3/16” (4,76mm), com apóia-braços em espuma de poliuretano injetado 

e com estrutura interna em aço. O comprimento do apóia-braços deve 

ser de 250 mm e sua largura de 80 mm. O recuo do apóia-braços com 

relação à parte frontal do assento de no mínimo 100mm. O braço deve 

possuir mecanismo de regulagem de altura variando de 200mm a 

250mm em relação ao assento, com travamento multiponto. Deve ser 

garantindo a perfeita regulagem de ambos os braços, não se admitindo 

o sistema tipo borboleta com rosca. Deve possuir mecanismo de 

regulagem de distância entre os apoios de braços, com variação da 

distância interna de 460mm a 520mm, fixado sob o assento. 

Componentes Metálicos - Todos os componentes metálicos devem ser 

tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização. Em 

todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi-pó 

pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. 

Deve ser instalada na peça em local visível etiqueta metálica 

indelével fixada por rebite com o nome do fornecedor e a data de 

fornecimento do mesmo (mês e ano).  

Revestimentos e Cores - Toda a estrutura e componentes metálicos 

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA. Todos  os  

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster  e  

PVC  devem ser  na  mesma tonalidade da estrutura. Devem ser 

injetados na cor PRETA, não se admitindo componentes pintados. O 

revestimento do assento e do  encosto deve ser  em tecido N A  

C O R  P R E T A  com as  seguintes características: composição -

100% Lã; peso por metro linear - 525 g/ml; pilling - 0; largura - 1,40 

metros; cor - PRETA; desenho da Trama - Tipo PANAMÁ 3x3; O 

tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra 

água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente. O tecido não deve 
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conter costuras aparentes.  

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 

25 

Poltrona Fixa 

com Espaldar 

Médio – 

Revestimento 

em Vinil 

Microperfura

do 

Componentes: Assento e Encosto - Assento e encosto devem ser  em 

forma  de concha bipartida, interligados por  meio de chapa 3/16” 

(4,76mm). O assento dever possuir largura de 500 mm e profundidade 

de 450 mm, e a altura da superfície superior do assento até o piso deve 

ser entre 420mm a 440mm. O encosto deve possuir largura de 500 mm e 

altura de 460 mm, com raio de curvatura do encosto de 550mm. A  parte  

interna  do  assento  e  encosto  deve  ser  em  madeira  compensada  

multilâminas,  moldada anatomicamente a quente, com espessura de 10 

mm. O assento e encosto devem ser fixados à estrutura de travamento 

por parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na madeira 

compensada. A madeira compensada da parte posterior do encosto deve 

ter revestimento em espuma de poliuretano de espessura mínima de 5 

mm, com acabamento no mesmo tecido especificado para o encosto. As 

almofadas devem ser em espuma de poliuretano injetado flexível, isento 

de CFC, de alta resistência, auto-extinguível, moldada anatomicamente, 

sem saliências e ondulações com densidade da almofada é de 30 a 50 

Kg/m³. A espessura da almofada é de 35mm a 45mm e o raio de 

curvatura da borda frontal de 45 a 55mm.  

Estrutura e Braços - A sustentação do assento e encosto deve ser por 

meio de estrutura única vazada, executada em perfil de aço em seção 

tubular ovalada, curvado pneumaticamente, formando 02 conjuntos 

trapezoidais, distanciadas entre si em 520 mm. O  perfil  tubular  

ovalado  da  estrutura  deve  possuir  seção  30  mm  por  16mm,  em  

chapa  #14 (1,90mm). O travamento dos conjuntos trapezoidais deve ser 

executado por duas barras em perfil aço em seção tubular ovalada de 30 

mm por 16mm e unidas a estes por meio de solda. Os conjuntos 

trapezoidais devem possuir largura superior de 380 mm e largura 

inferior de 560 mm e altura de 640 mm sem considerar o apóia-braço. 

Os pés devem possuir sapatas deslizadoras em nylon com 10mm de 

altura.Os conjuntos trapezoidais devem possuir apóia braços em 

poliuretano injetado na COR PRETA, com as seguintes dimensões: 

300mmX50mm.  

Componentes Metálicos - Todos  os  componentes  metálicos  devem  

ser  tratados  por  banho  de  desengraxamento,  decapagem  e 

fosfatização. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada 

pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. Deve ser instalada na peça em local visível 

etiqueta metálica indelével fixada por rebite com o nome do fornecedor 

e a data de fornecimento do mesmo (mês e ano).  

Revestimentos e Cores - Toda a  estrutura e componentes metálicos  

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA.  Todos  os   

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster e PVC 

devem ser na mesma tonalidade da estrutura. Devem ser injetados na cor 

PRETA, não se admitindo componentes pintados. O revestimento do 

encosto e do assento deve ser em vinil microperfurado PRETA com as 

seguintes características: composição – Pevecron 1,30mm Super Air 

Altar Semi-brilho; cor PRETA; espessura (mm) 1,20 a 1,40; largura – 

1,40m; O revestimento não deve ter costuras aparentes. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 

 80 unidades 

26 

Longarina de 

03 Lugares - 

modelo 

Diretor com 

Apoio de 

Braço e 

Prancheta 

Componentes: Assento e Encosto -Assento e encosto devem ser  em 

forma  de concha bipartida, interligados por  meio de chapa 3/16” 

(4,76mm). O assento dever possuir largura de 500 mm e profundidade 

de 450 mm, e a altura da superfície superior do assento até o piso deve 

ser entre 420mm a 440mm. O encosto deve possuir largura de 500 mm 

e altura de 460 mm, com raio de curvatura do encosto de 550mm. A 

parte interna do  assento  e  encosto  deve  ser  em  madeira  

compensada  multilâminas,  moldada anatomicamente a quente, com 

 
100 unidades com 

03 lugares cada 
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Escamoteável 

à Esquerda 

ou Direita 

 

espessura de 10 mm.  

O assento e encosto devem ser fixados à estrutura de travamento por 

parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na madeira 

compensada. A madeira compensada da parte posterior do encosto 

deve ter revestimento em espuma de poliuretano de espessura mínima 

de 5 mm, com acabamento no mesmo tecido especificado para o 

encosto. As almofadas devem ser em espuma de poliuretano injetado 

flexível, isento de CFC, de alta resistência, auto-extinguível, moldada 

anatomicamente, sem saliências e ondulações com densidade da 

almofada é de 30 a 50 Kg/m³. A espessura da almofada é de 35mm a 

45mm e o raio de curvatura da borda frontal de 45 a 55mm. 

Revestimento e Cores - Toda a estrutura e componentes metálicos 

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA. Todos  os  

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster  e  PVC  

devem ser  na  mesma tonalidade da estrutura. Devem ser injetados na 

cor PRETA, não se admitindo componentes pintados. O revestimento 

do assento e do  encosto deve ser  em tecido NA COR VERDE 

ESCURO com as  seguintes características: composição -100% Lã; 

peso por metro linear - 525 g/ml; pilling - 0; largura - 1,40 metros; 

cor – VERDE ESCURO; desenho da Trama - Tipo PANAMÁ 3x3; O 

tecido deve ser tratado com produto de elevado desempenho contra 

água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente. O tecido não deve 

conter costuras aparentes.  

Estrutura e Braços - A sustentação do assento e encosto deve ser por 

meio de estrutura única vazada, executada em perfil de aço em seção 

tubular ovalada, curvado pneumaticamente, formando 02 conjuntos 

trapezoidais, distanciadas entre si em 520 mm. O perfil  tubular  

ovalado  da  estrutura  deve  possuir  seção  30  mm  por  16mm,  em  

chapa  #14 (1,90mm).O travamento dos conjuntos trapezoidais deve ser 

executado por duas barras em perfil aço em seção tubular ovalada de 

30 mm por 16mm e unidas a estes por meio de solda. Os conjuntos 

trapezoidais devem possuir largura superior de 380 mm e largura 

inferior de 560 mm e altura de 640 mm sem considerar o apóia-braço. 

Os pés devem possuir sapatas deslizadoras em nylon com 10mm de 

altura. Os conjuntos trapezoidais devem possuir apóia braços em 

poliuretano injetado na COR PRETA, com as seguintes dimensões: 

300mmX50mm.  

Componentes Metálicos - Todos  os  componentes  metálicos  devem  

ser  tratados  por  banho  de  desengraxamento,  decapagem  e 

fosfatização. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada 

pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. Deve ser instalada na peça em local visível 

etiqueta metálica indelével fixada por rebite com o nome do fornecedor 

e a data de fornecimento do mesmo (mês e ano). 

Prancheta - Seguintes dimensões:  Largura da borda frontal – 250mm; 

Comprimento lateral maior – 295mm; Comprimento lateral menor – 

210mm; Largura da borda posterior 170mm. A prancheta deve ser 

confeccionada em MDP com 18mm de espessura, fixado ao sistema de 

recolhimento por parafusos e buchas metálicas cravadas no MDP. As 

duas faces da prancheta devem ser revestidas em laminado fenólico 

melamínico texturizado de alta pressão, com 0,6 mm de espessura, na 

cor PLATINA CÓD. L 139 da “FÓRMICA” ou OFFICE GRAY – cód. 

PP-25 da “PERTECH”. As bordas devem ser acabadas em perfil de 

PVC 3mm na cor do laminado com acabamento reto, colado à quente 

ao MDP, com perfeita fixação, e com a emenda na parte posterior da 

prancheta. Deve ser dotada de mecanismo resistente e de fácil 

manuseio, que possibilite o recolhimento da prancheta para a lateral 

externa do braço. Quando recolhida, a prancheta não deve ultrapassar o 

alinhamento frontal ou posterior do assento, bem como o nível superior 

do braço. Quando em posição de uso, a prancheta deve possuir pequena 

inclinação em direção ao usuário. 

 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 
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Longarina de 

02 lugares, 

modelo 

Diretor com 

Apoio de 

Braço e 02 

pranchetas 

escamoteáveis 

(à Esquerda 

ou Direita) 

 

Componentes: Assento e Encosto Assento e encosto devem ser  em 

forma  de concha bipartida, interligados por  meio de chapa 3/16” 

(4,76mm).O assento dever possuir largura de 500 mm e profundidade 

de 450 mm, e a altura da superfície superior do assento até o piso deve 

ser entre 420mm a 440mm.O encosto deve possuir largura de 500 mm 

e altura de 460 mm, com raio de curvatura do encosto de 550mm.A 

parte interna do  assento  e  encosto  deve  ser  em  madeira  

compensada  multilâminas,  moldada anatomicamente a quente, com 

espessura de 10 mm. O assento e encosto devem ser fixados à estrutura 

de travamento por parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na 

madeira compensada. A madeira compensada da parte posterior do 

encosto deve ter revestimento em espuma de poliuretano de espessura 

mínima de 5 mm, com acabamento no mesmo tecido especificado para 

o encosto. As almofadas devem ser em espuma de poliuretano injetado 

flexível, isento de CFC, de alta resistência, auto-extinguível, moldada 

anatomicamente, sem saliências e ondulações com densidade da 

almofada é de 30 a 50 Kg/m³. A espessura da almofada é de 35mm a 

45mm e o raio de curvatura da borda frontal de 45 a 55mm. 

Revestimentos e cores: Toda a estrutura e componentes metálicos 

devem possuir acabamento texturizado na cor PRETA. Todos  os  

componentes  em  nylon,  polipropileno, poliestireno, poliéster  e  PVC  

devem ser  na  mesma tonalidade da estrutura. Devem ser injetados na 

cor PRETA, não se admitindo componentes pintados. O revestimento 

do assento e do  encosto deve ser  em tecido NA COR VERDE 

ESCURO com as  seguintes características: Composição -100% Lã; 

peso por metro linear - 525 g/ml; pilling - 0; Largura total máxima – 

1,00 metros; cor – VERDE ESCURO; Desenho da Trama - Tipo 

PANAMÁ 3x3. O tecido deve ser tratado com produto de elevado 

desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou 

equivalente. O tecido não deve conter costuras aparentes. Estrutura e 

braços: A sustentação do assento e encosto deve ser por meio de 

estrutura única vazada, executada em perfil de aço em seção tubular 

ovalada, curvado pneumaticamente, formando 02 conjuntos 

trapezoidais, distanciadas entre si em 520 mm; O  perfil  tubular  

ovalado  da  estrutura  deve  possuir  seção  30  mm  por  16mm,  em  

chapa  #14 (1,90mm); O travamento dos conjuntos trapezoidais deve 

ser executado por duas barras em perfil aço em seção tubular ovalada 

de 30 mm por 16mm e unidas a estes por meio de solda; Os conjuntos 

trapezoidais devem possuir largura superior de 380 mm e largura 

inferior de 560 mm e altura de 640 mm sem considerar o apóia-braço; 

Mínimo 2 pés; Os pés devem possuir sapatas deslizadoras em nylon 

com 10mm de altura; Os conjuntos trapezoidais devem possuir apóia 

braços em poliuretano injetado na COR PRETA, com as seguintes 

dimensões: 300mmX50mm;                    Largura total máxima – 3,00 

metros. Componentes metálicos: Todos  os  componentes  metálicos  

devem  ser  tratados  por  banho  de  desengraxamento,  decapagem  e 

fosfatizaçã. Em todos os componentes metálicos deve ser aplicada 

pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com 

polimerização em estufa. Deve ser instalada na peça em local visível 

etiqueta metálica indelével fixada por rebite com o nome do fornecedor 

e a data de fornecimento do mesmo (mês e ano). Prancheta: Seguintes 

dimensões: - Largura da borda frontal – 250mm - Comprimento lateral 

maior – 295mm - Comprimento lateral menor – 210mm - Largura da 

borda posterior 170mm A prancheta deve ser confeccionada em MDP 

com 18mm de espessura, fixado ao sistema de recolhimento por 

parafusos e buchas metálicas cravadas no MDP. As duas faces da 

prancheta devem ser revestidas em laminado fenólico melamínico 

texturizado de alta pressão, com 0,6 mm de espessura, na cor 

PLATINA CÓD. L 139 da “FÓRMICA” ou OFFICE GRAY – cód. 

PP-25 da “PERTECH”. As bordas devem ser acabadas em perfil de 

PVC 3mm na cor do laminado com acabamento reto, colado à quente 

ao MDP, com perfeita fixação, e com a emenda na parte posterior da 

prancheta. Deve ser dotada de mecanismo resistente e de fácil 

manuseio, que possibilite o recolhimento da prancheta para a lateral 

externa do braço. Quando recolhida, a prancheta não deve ultrapassar o 

alinhamento frontal ou posterior do assento, bem como o nível superior 

do braço. Quando em posição de uso, a prancheta deve possuir pequena 

inclinação em direção ao usuário.  

 
50 unidades com 

02 lugares cada  
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 Medidas aproximadas (em mm). Variação permitida de +/- 5 

% 

Com Certificação da ABNT e apresentar Laudos Ergonômicos 

atestando que o mobiliário atende a Norma 17 do Ministério do 

Trabalho. 

28 
Descanso 

para pés 

Constituído de plástico de alta resistência, estrutura metálica, tubular 

desmontável e zincada. Possuir atestado comprovando que o produto 

está em conformidade com NR17. Trava de segurança na estrutura.  

Altura fixa. Movimento rotacional e translação (epicicloidal).  

Dimensões mínimas: Largura mínima total da plataforma: 46 cm; 

Largura mínima útil da plataforma: 38 cm; Profundidade  mínima da 

plataforma: 30 cm; Altura mínima da plataforma em relação ao piso 

com a plataforma em posição horizontal: 12 cm.  

Dimensões mínimas externas do conjunto: Profundidade mínima  total 

do suporte tubular em contato com o piso: 35 cm; Largura mínima do 

conjunto: 48 cm. 

Preta 100 unidades 

 

1.1. Justificativa: objetos necessários para reposição de danificados e para a expansão 

do Regional. 

1.2. Adjudicação: por item 

1.3. Local de Entrega dos Materiais: Conforme estipulado na Autorização de 

Fornecimento ( podendo ser na Sede Porto Alegre ou em quaisquer outras cidades 

nas quais há Sede do CREMERS). 

1.4.  e da Nota Fiscal: Setor de Licitações e Compras (Av. Princesa Isabel, 921/3º 

andar – Bairro Santana  - Porto Alegre/RS)  

 

 

André Frederico Mayer dos Santos 

Analista Especialista – Fiscalização de Serviços 

 

 

Grace Caletti Oliveira 

Pregoeira 
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 Anexo II – Preços unitários máximos aceitáveis PR 06/2017  
 

 

 

 
ANEXO III – PREGÃO 06/2017 

MINUTA 

 

ATA REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade de 

Fiscalização da Profissão médica, instituído pela Lei n.º 3.268, de 30 de setembro de 1957, e regulamentada pelo 

Decreto n.º 44.045, de 19 de julho de 1958, com sede na Av. Princesa Isabel, 921, em Porto Alegre-RS, CNPJ n.º 

LOTE OBJETO QUANTIDADE 

(unidades) 

VALOR UNITÁRIO 

MÁXIMO ACEITÁVEL 

(R$) 

01 Mesa de trabalho retangular nº 01 40 670,00 

02 Mesa de trabalho retangular nº 02 40 615,00 

03 Mesa de trabalho em “L” nº 01 40 1.200,00 

04 Mesa de trabalho em “L” nº 02 40 1.100,00 

05 Armário Alto nº 01 40 1.500,00 

06 Armário Alto nº 02 40 1.400,00 

07 Armário Alto nº 03 40 2.085,00 

08 Armário Baixo nº 01 40 615,00 

09 Mesa de Reunião nº 01 40 650,00 

10 Gaveteiro Volante nº 01 40 515,00 

11 Estação de Trabalho 4 lugares 10 2.957,10 

12 Frigobar nº 01 20 677,97 

13 Frigobar nº02 20 699,00 

14 Telefone com fio 100 53,00 

15 Telefone sem fio 50 85,00 

16 Bebedouro 20 599,00 

17 Purificador de Água 20 398,05 

18 Forno de Microondas nº 01 20 349,00 

19 Forno de Microondas nº 02 20 369,55 

20 Cafeteira Eletrica nº01 40 69,90 

21 Cafeteira Eletrica nº02 40 68,72 

22 Cadeira Giratória com Espaldar Baixo 

com Apoio de Braços  

 

100 830,00 

23 Poltrona Giratória Espaldar Alto com 

Apoio de Braços 
80 1.230,00 

24 Poltrona Giratória Espaldar Médio com 

Apoio de Braços 

 

80 900,00 

25 Poltrona Fixa com Espaldar Médio – 

Revestimento em Vinil Microperfurado 
80 500,00 

26 Longarina de 03 Lugares - modelo 

Diretor com Apoio de Braço e Prancheta 

Escamoteável à Esquerda ou Direita 

 

100 1.320,00 

27 

Longarina de 02 lugares, modelo Diretor 

com Apoio de Braço e 02 pranchetas 

escamoteáveis (à Esquerda ou Direita) 

 

50 980,00 

28 Descanso para pés 100 49,99 
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91.335.315/0001-45, por intermédio de seu representante legal, consoante delegação de competência conferida pela Lei 

n.º 3.268/57, neste ato representada pelo seu Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, médico, 

portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vem formalizar o  Registro 

de Preços para mobiliário,  em decorrêmcia das propostas apresentadas no Pregão n. 06/2017 e em conformidade com 

o objeto descrito no  Termo de Referência Anexo I do edital licitatório. 

 

1. Os dados relativos ao fornecedor e ao(s) item(ns) registrado(s) estão especificados no quadro a seguir: 

1.1. Dados referentes ao fornecedor: 

 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Fone/Fax: 

Representante Legal: 

 

1.2. Dados referentes ao item registrado, em conformidade com as descrições constantes no Termo de 

Referência Anexo I do Edital: 

 

Item Descrição Quantidade 

Estimada de 

aquisição  

Preço unitário 

(em R$) 

x    

 

1.3. O fornecedor deverá manter os dados (endereço, responsável, telefones, e-mails) atualizados junto aos 

Setores de Compras e Licitações do Cremers, o que poderá ser feito por meio de mensagem enviada para 

os endereços licitação@cremers.org.br e/ou licit03@cremers.org.br. 

2. A presente Ata de Registro de Preço terá prazo de validade  de  12 (doze) meses  a contar da publicação dos 

preços registrados na Imprensa Oficial. 

3. A existência de preços registrados não obriga o Cremers a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para aquisições pretendidas. Nesse caso, o beneficiário do 

registro de preços terá preferência de fornecimento, em igualdade de condições.  

4. As quantidades dos materiais são estimativas para eventual fornecimento, durante o prazo de vigência da Ata 

de Registro de Preços. 

4.1. As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e conveniências do Cremers, facultada a 

aquisição parcial, total ou mesmo a não aquisição dos materiais licitados. 

4.2. O fornecedor deverá atender aos pedidos formalizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 

ainda que a entrega seja prevista para data posterior a sua vigência. 

4.3. Os materiais descritos no Anexo I do edital deverão ser novos. 

5. A cópia da nota de empenho será empenho será entregue ao fornecedor por ocasião de cada solicitação de 

material. 

5.1. O fornecedor deverá manifestar o aceite na Autorização de Fornecimento e na nota de empenho no prazo 

de  01 (um) dia útil, contado da comprovação do recebimento do documento. 

5.2. Não ocorrendo expressamente o aceite na autorização de fornecimento, no prazo determinado, a aceitação 

será entendida como tácita. 

5.3. A recusa na aceitação da autorização de fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada e será 

submetida à autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, 

decidindo acerca da aceitabilidade da justificativa ou não. 

5.4. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela autoridade 

competente, o prazo para entrega continuará fluindo normalmente e, caso não seja cumprido, sujeitará o 

licitante às penalidades cabíveis. 

6. O fornecedor deverá entregar os materiais, em perfeitas condições de uso e armazenamento, em embalagem 

original de fábrica, no Almoxarifado deste Conselho Regional, localizado na Av. Princesa Isabela, 921 – Subsolo – 

Porto Alegre/RS, ou em outro local,  que poderá ser determinado pelo Cremers, de segunda a sexta-feira, das 09h 

às 18horas, no prazo máximo de 15(quinze)dias, contados a partir do aceite da Autorização de Fornecimento/nota 

de empenho.  

6.1. O fornecedor será responsável pela confirmação do local e horário de entrega dos materiais mediante contato 

telefônico com o Setor de Licitação e Compras pelo telefone (51) 3219.7544 r 143. 

6.2 Por ocasião da entrega, serão verificadas as características, a qualidade e as condições dos materiais entregues, 

para fins de recebimentos conforme item 7 desta ata. 

6.3 Os materiais devem ser acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível,  que utilize 

materiais recicláveis ou reciclados, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento. 

7. Os materiais licitados serão recebidos: 

a) provisoriamente: após efetuada cada entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 

especificações; 

b) definitivamente: após a verificação das especificações e consequente aceitação.  
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7.1.  O fornecedor deverá comprovar, no momento da entrega do objeto, se for o caso, a origem do produto 

importado e a quitação dos tributos de importação a ele referentes, sob pena de rescisão contratual e multa. 

7.2. Caso algum material não seja aceito por constatação de defeito de fabricação ou desconformidade com as 

especificações constantes neste edital, haverá a solicitação para que seja efetuada uma substituição do material entregue. 

7.2.1. A substituição deverá ser providenciada no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da data do 

recebimento da notificação formal do Cremers. 

7.2.2. Caso o fornecedor seja notificado para proceder à substituição de material, correrão por sua conta as despesas 

decorrentes da coleta e nova entrega do material no local determinado pelo Cremers. 

7.3. Se, após a substituição referida no item 7.2, o material entregue continuar apresentando defeito de fabricação 

ou desconformidade com as especificações exigidas, o licitante estará sujeito à aplicação das penalidades constantes no 

edital. 

7.4. O fornecedor deverá entregar os materiais de acordo com a marca indicada na proposta. 

 8. O pagamento será efetuado conforme estipulações constantes no item 13 do edital. 

9. O fornecedor obriga-se a manter, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços as condições de habilitação 

exigidas na licitação, sujeitand-se, na inobservância, às condições  penalidades constantes no edital. 

10. As sanções para casos de eventuais inadimplementos estão elencadas no item 14 do edital licitatório.  

11. A Ata não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo tratado no § 1º do artigo 65 da 

Lei 8.666/93. 

 11.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registros de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no 

artigo 65  da Lei 8.666/93. 

12. O Cremers realizará periodicamente pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade de preços 

registrados. 

13. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Cremers promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput  do art. 65 da Lei 8.666/93. 

14. O Cremers convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado, 

quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente. 

14.1. O Cremers convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado, quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente. 

14.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado 

observará a classificação original. 

       15. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso, o Cremers poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 

aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

15.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

       16. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 

aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei  n. 8.666/93 no  art. 7º da Lei 10.520/02. 

16.1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nas letras “a”, “b”, e “d” será formalizado por despacho do 

gerenciador do contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

        17. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovador e justificados: 

a) por razão de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor; 

       18. A ata de registro de preços poderá ser utilizada por órgão ou entidade não participante, mediante anuência do 

Cremers e obedecerá ao disposto no artigo 22 do Decreto n. 7.892/2013. 

18.1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do edital e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e eventuais órgãos participantes. 

18.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

      19. O fornecimento obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital Pregão 06/2017, além 

das disposições constantes na proposta apresentada pelo fornecedor, que independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.  

 

 

E, por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, após lido 

e achado conforme  vai assinado pelas partes.  
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Porto Alegre, xxxxx de xxxxxx de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Regional de Medicina do Estado do  

Rio Grande do Sul 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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