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*ATADE REGISTRQ DE PRECOS

MINISTERIO DA EDUCAgAO

SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOL6GICA

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SAO BORJA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

>4 PREGAO SRP N” 001/2019

(Processo Administrativo n.° 23.227.000002/2019-68)

O Institute) Federal Farroupilha - Campus Sio Borja, com sede na Rua Otavlano Castilho Mendes, n° 355, na

cidade de Sao Borja. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 10.662.072/0006-62, neste ato representado por sua

Diretora Geral. Carla Tatiana Zappe, nomeado pela Portaria n° 1.862, de 02 de dezembro de 2016, publicada

no DOU de 05 de dezembro de 2016, CPF n° 976.234.660-20, portador da Carteira de Identidade n°

8075884596, considerando o julgamenlo da licitagio na modalidade de Pregio, na forma Eletrdnica, para

REGISTRO DE PREQOS n° 001/2019, publicada no DOU de 18/08/2016, processo administrativo n,°

23.227.000002/2019-68, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta

ATA, de acordo com a classificagio por efa(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as

condigoes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993 e suas alteragSes, no Decreto n.° 3.931, de 19 cte setembro de 2001, aiterado pelo do Decreto n°

4.342, de 23 de agosto de 2002, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e em conformidade com as

disposigoes a seguir:

1. DO OBJETO

l.I. A presente Ata tem por objeto a aquisigSo de mobiliirio escolar, para todos os ambientes
administrativos e pedagdgicos conforme condigdes, quantidades, exigences e estimativas
estabelecidas neste instrumento, para atendimento das necessidades do Instituto Federal de
Educagao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha -Cimpus Sio Borja e participantes.

DOS PREgOS, ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS

O prego registrado, as especificagoes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais

condigoes ofertadas na(s) proposta(s) sio as que seguem:

2.

2.1.

PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVASRazao Social:

91.404251/0001-97CNPJ:

ROD BR 153 845 KM 42 - Erechim-RSEnderego:

(54) 2107 1800 / (54) 2107 1810Contato:

RODRIGO MAROSTICA|rodrigo@piaxmetai.com.brRepresentante:
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3. DA QUANTIDADE, ESPECIFICAgOES tgCNICAS, VALORES REFERENCES DE MERCADO.

GRUPO 01- CADEIRAS E ESTOFADOS

HEM- QTD ;-*n DESCRigXo
-

" •
-ÿ *>V: __

POLTRONA PARA AUDITORIO. Estrutura desenvolvida por tubosj 1350,30
industrials de construgao mecanica de ago carbono ABNT 1008 /
1020, nas dimensoes de diametro de 25,40mm e espessura da
parede de 1,90mm, conformados peio processo mecanico de
curvamento de tubos, onde sao conectadas duas (02) chapas de
ago denominadas suportes, fabricados de ago carbono ABNT
1008/1020, nas espessuras de 2,75 mm, conformados peio
processo de estampagem (Corte / Dobra /Repuxo) e fixados peio
processo de soldagem MIG. Urn (01) desses suportes e utilizado
para fixagao do conjunto no piso, atraves de arrueias lisa e
parafusos metricos sextavados MB x 49,0mm ou parafusos auto
atarrachantes com buchas expansivas. Ja o outro suporte e
constituido por dois (02) rebites com porcas, fabricados em ago
carbono com acabamento blcromatizado, utilizados para
montagem do mecanismo. Este conjunto deve ser constituido por
paineis de protegao e acabamento, fabricados a partir de madeira
de media densidade (MDF), com espessura de 10,0mm, onde sao
usinadas de maneira a se obter a configuragSo do produto. Esta
madeira e revestida por espuma laminada de poliuretano com
espessura de 2,0mm e seu acabamento e realizado atraves de
revestimento denominado laminado vinilico. A estrutura recebe
uma protegao contra corrosSo, caracterizada peio processo de
preparagao de superficie metaiica por fosforizagao a base de zinco
e revestida por pintura eletrostatica epoxi po, Conjunto utilizado
para apoio de cademos e livros em urn desenho que permite
anotagdes e escritas de forma agradavei e ergondmica. Conjunto
constituido por uma (01) chapa de madeira de media densidade
(MDF), que e usinada e furada de maneira a se obter a configuragSo
do produto. Na localizagao dos furos sSo inseridas duas (02) porcas
de fixagao com garras, fabrlcadas em ago carbono e revestidas a
corrosSo a base de eletrodeposigao a zinco (zincado natural). Suas
superficies superior e inferior sao revestidas com laminado
melaminico de Alta pressao e nas extremidades da prancheta e
fixado urn (01) perfil fabricado em PVC flexivei na medida de
16,0mm, para acabamento e protegao do conjunto. Para a
montagem da prancheta na estrutura, tem-se um elemento de
ligagao, fabricado por dois (02) tubos industrials de construgao
mecSnica de precisSo ABNT 1008/1020, com diSmetro de 16,0mm,
unldos por uma chapa de ago denominada cantoneira, fabricada em
ago carbono ABNT 1008/1020 na medida de 3,0mm de espessura,
peio processo de soldagem MIG. Conjunto mecanico utilizado na
conexao do assento/ encosto de maneira a obter o sincronismo
automatico do conjunto. Conjunto constituido por tres (03)
suportes de sustentagao, sendo dois (02) fabricados em chapa de
ago carbono ABNT 1008/1020, na espessura de 2,0mm,
conformados e furados peio processo de estampagem. Na
localizagao dos furos tem-se montados uma (01) bucha fabricada
em material termoplastico polia-cetal natural (POM), produzida
peio processo de injegao, com a fmaiidade de redugao de atrito e
vibragoes do conjunto e um (01) tubo de ago carbono ABNT
1008/1020, nas medidas de 18,0mm de diametro e espessura da
parede na ordem de 1,7mm, fixado peio processo de soldagem
MIG. la o outro suporte denominado biela, e fabricado em chapa
de ago carbono ABNT 1008/1020, com espessura de 4,90mm,
utilizado para montagem do conjunto encosto. Este conjunto 6
montado entre si, atraves de um (01) eixo fabricado em ago
carbono trefilado ABNT 1008/1020, com diametro de 12,0mm com
quatro (04) ranhuras, protegido contra corrosao a base de
eletrodeposigao a zinco (zinca-do natural) e fixados por aneis
elasticos produzidos em ago carbono com arrueias fabrlcadas em
material termoplastico poliacetal (TOM), peio processo de injegao,
com a finalidade de redugao de atrito e vibragoes. Para montagem
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do assento/ encosto, sao utilizados dots (02) mecanismos sendo
jque o mecanismo ( lado esquerdo do usuario), e composto por uma
(01) mola heiicoidat de retracesso fabricada em ararrte EB2050,
com diametro das espiras de 4,0mm de alta resistencia a
durabilidade e fadiga dinamfca utilizada para o articulagao
sincronizada do conjunto. O conjunto recebe uma protegao contra:
corrosao, caracterizada pelo processo de preparagao de superficie
metalica por fosfatizagSo a base de zinco e revestida por pintura
eletrostatica epoxi po. Conjunto estrutural de apoio para atividade
de sentar e com a finalidade de acomodar o usuario de maneira
confortavel e ergonomics, Conjunto constituido por compensado
de madeira com espessura de 15,0mm, fabricado a partir laminas
de eucalipto e pinnus que sao usinadas e furadas de maneira a se
obter a configuragao do produto. Na localizagao dos furos sao
inseridas quatro (04) porcas de fixagSo com garras, fabricadas em
ago carbono e protegida a corrosao a base de eletrodeposigao a
zinco. Na estrutura do assento e colada uma (01) almofada de
espuma flexivei a base de poHuretano ( PU ) , moidada
anatomicamente com a borda frontal arredondada, fabricada
iatraves de sistemas quimicos a base de Polio! / Isodanato pelo
.processo de injegao sob pressao. Esta almofada possui densidade
controlada de 57Kg/m3 podendo ocorrer variagbes na ordem de +/ÿ

|2 Kg/ m3. Para montagem do assento no mecanismo sao utilizados
quatro (04) distanciadores fabricados em material termoplastico
denominado Polietileno Natural e quatro (04) parafusos metricos
jsextavados M6, revestido contra corrosao a base de
eletrodeposigao a zinco (zincado preto) com arruelas de pressao. O
conjunto e tapegado com as alternativas de revestimentos definidos
pa-ra linha, onde inicialmente sio cortados em forma de blancks,
unidos pelo processo de costura e fixado na almofada pelo processo
de tapega mento por grampos. Este conjunto recebe uma ( 01 )
protegao chamada de blindagem, fabricada em material
termoplastico denominado copolimero de polipropileno (PP), para

lacabamento e protegao do sistema mecanico e principalmente
redugao / absorgao das propriedades sonoras do ambiente (
ReverberagHo ).
Apoio para os bragos na condigao fixa & utiiizado para
jposicionamento dos bragos em uma unica posigao,
iergonomicamente confortavel. O apoio de bragos e constituido por

juma (01) alma, fabricada em ago carbono trefilado ABNT
;1008/I020,com dlametro de 11,0mm, conformado pelo processo
mecanico de dobra (dobradeira), onde sao ftxados em sua
lextremidade superior duas cbapa de ago carbono ABNT
|1008/1020, com espessura de 2,0mm, por quatro (04) cordoes de
Solda MIG. O Apoio de bragos e desenhado na configuragao
retangular de forma a se obter o mAxhno de desempenho
lanatomico para apoio dos bragos, fabricado a partir de uma (01)
espuma de polluretano ( PU ) integral skin moldado
anatomicamente e confeccionado pelo processo de injegSo sob
pressao. Para acopiamento do apoia bragos na estrutura, tem-se
duas (02) buchas de ligagSo com estrias e levemente codificada,
fabricada em material termoplastico denominado copolimero de
polipropileno (PP) e fixadas na estrutura atraves de interferencia
piecanica. Como opgao e alternativa, tem-se apoia bragos
fabricados com o mesmo material, com funcionalidades de
articulagao para recuo e acopiamento da prancheta escamoteavel.
Componente utiiizado como sustentagao da regiao do apoio lombar

je que possui a funcionalidade de acomodar confortavelmente as
(costas num desenho com concordances de raios e curvas
ergonomicas, e que modelam de forma agradavel e anatomica aos
diversos biotipos de usuartos. Conjunto constituido por
compensado de madeira com espessura de 15,0mm, fabricado a
partir iaminas de eucalipto e pinnus, que sao usinadas e furadas de
maneira a se obter a configuragao do produto. Na localizagao dos
Ifuros sao inseridas quatro (04) porcas de fixagao com Garras,
fabricadas em ago carbono e revestidas contra corrosao a base de
(eletrodeposigao k zinco, em suas extremidades laterals sao
compostas por dois (02) suportes denominados cantoneiras,
fabricados em chapa de ago carbono ABNT 1008/1020 com
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jespessura na ordem de 3,0mm, conformadas pelo processo de
estampagem e protegida contra corrosao a base de pintura

jeletrostbtica epbxi p6. Na estrutura do Encosto e fixada lima (01)
jaimofada de espuma flexivel a base de poliuretano ( PU ) ,
ergondmica e fabricada atraves de sistemas qufmicos a base de
jPolioi / Isocianato pelo processo de injegao sob pressao. Esta

jaimofada possui Densidade controlada de 52 Kg/m3 podendo

Jocorrer variagbes na ordem de +/- 2 Kg/ m3. O conjunto encosto
recebe uma blindagem de acabamento na configuragao geometrica
similar ao compensado, fabricado em material termopldstico
denominado Poliestireno, com a fungao principal de protegao contra
jbatidas, conservagao da tapegaria e principalmente redugao /
absorgao das propriedades sonoras do ambiente ( Reverberagao ).
Este conjunto £ tapegado com as alternativas de revestimentos
definidos para linha, onde inicialmente sSo cortados em forma de
blancks, unidos pelo processo de costura e fixado na almofada pelo
processo de tapega mento por colagem e grampos.
Dimensoes do assento: 464mm L x 426mm. Encosto: 460mm L,
460 A. Totais da poltrona; 607mm L x 681mm P x 853mm A.

I

724 R$ 878.031,00CADEIRA TIPO PRESIDENTE. cadeira deve estar de acordo com
as definigdes da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 560mm de altura, possulr
estrutura em Poliproplleno reforgado com fibra de vidro e a
superficie de contato com o usuario. Tela: formada por uma tela
100% Poliester tencionada que e fixada a moldura que por sua vez
e parafusada na estrutura com oito parafusos de rosea para plastico
com 05x16mm. Esse conjunto deve ser fixado a uma iSmina de ago
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
plastico de 05x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados Vi". A
lamina deve ser montada no assento por 3 parafusos V4"xl". A
lamina deve ser fabricada em ago 1020 com 6,35mm de espessura
e 75mm de largura e receber pintura epoxi em po. A lamina deve
fixar-se diretamente na madeira por 3 parafusos flangeados '/4"xl*.l
D assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm
de espessura e espuma laminada com 50mm de espessura. As
dimensSes aproximadas do assento devem ser de 485 mm de
largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso
deve ser regulavel podendo variar de 420mm a 520mm. Os apoios
de brago devem ser fabrlcados em nylon texturizado e possuirem
Faixa de regulagem de altura em relagao ao assento variando de
170mm a 240mm, com alma de ago e apoio em PU. O mecanismo
deve ser feito em chapa de ago 1010/1020 de espessura 2,65 mm,
Fosfatada pintada com tinta epoxi p6. Dotado de alavanca plastica
para acionamento da coluna a gas para regulagem de altura do
assento, alem de travamento e liberagio do recllnamento
simultaneo de assento e encosto. A tensao desse redinamento
deve ser ajustavel por meio de uma manopla que quando girada
aumenta ou diminui a pressao sobre a moia que reguia o
movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento por meio
de parafusos V«"xl44" utillzando-se buchas espagadoras entre a
mecanismo e o assento. Base penta pe, (aranha com cinco pernas)
e fabricada em chapa de ago 1010/1020 de 2,65mm de espessura
estampada. Com carenagem central texturizada injetada em
polfpropiieno e com rodizios de PU. DiSmetro da base 680mm,
Apoio de cabega dispositive dedicado a proporcionar suporte para
a cabega do usuario sentado ou reciinado sobre a cadeira. Possui
regulagem de angulagSo e altura do apoio. O mecanismo consiste
em uma (1) moldura frontal, onde o estofado ou tela, de acordo
com a opgao de revestimento do encosto, e fixado por meio de
grampos, uma (1) estrutura traseira onde a moldura e fixada, uma
(1) haste que se fixa internamente por trilhos ao conjunto moldura
+ estrutura e urn (1) acoplamento que permite a montagem dos
Itens acima no encosto da cadeira Presidente. Moldura e estrutura
sao fabricadas pelo processo de injegao de termoplastico em
poliproplleno com 30% de fibra de vidro. A moldura recebe o
estofado, fixados a mesma por grampos. Ainda na moldura sao
fixados 5 grampos em formato de estrela, fabricados em chapa de
ago 1045 com 0,5mm de espessura pelo processo de estampo e

2 1212,75
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repuxe, fixados por 5 parafusos para piastico 04,0 x 8 mm. Esses
grampos serao alojados sob pressSo a estrutura traseira em 5
jalojamentos especificos fazendo a ftxagao do conjunto. Ainda na
imoldura e montado um triiho que servira de guia para o movimento
de regulagem de altura atraves da haste. Esse triiho se fixa a

Imoldura por dois (2) encaixes superlores e por (2) parafusos para
piastico 0 5,0 x 12mm. A haste, o acoplamento e demais
fcomponentes do conjunto sSo fabricados pelo processo de injegao
de termoplastico em Poliamida (PA) aditivado com 30% de vibra de
vidro, A haste monta-se ao conjunto citado anteriormente pelo
simples encaixe de suas ranhuras nos trilhos guia, em sua base ela
possui um orlficio de forma quadrada por onde passa um eixo,
fabricado em ago SAE 1020 barra quadrada 6,35mm, que une-se a
dois (2) gatilhos, um de cada lado, que serao responsaveis por
permitir a regulagem basculante do apoio de cabega. Esses gatilhos
ficam alojados em duas cavidades do acoplamento, essas
cavidades com superficie ondulada fazem com que o movimento
basculante acontega em estagios. As cavidades recebem duas
tampas piasticas para acabamento. 0 acoplamento recebe 2
buchas americanas 'A" que ficam alojadas em suas cavidades. A
fixagao do acoplamento ao encosto se da atraves de parafusos
sextafados flanqeados ’A" x 1"._____ _
CADEIRA TXPO EXECUT1VA. A cadeira deve estar de acordo com
as definigSes da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 400mm de altura, possulr
estrutura em Polipropileno reforgado com fibra de vidro e a
superficie de contato com o usuario, Tela; formada por uma tela
100% Poliester tencionada que e fixada a moldura que por sua vez
e parafusada na estrutura com oito parafusos de rosea para piastico
com 05x16mm. Esse conjunto deve ser fixado a uma lamina de ago
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
piastico de 05x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados V*". A
lamina deve ser montada no assento por 3 parafusos y«"xl". A
lamina deve ser fabricada em ago 1020 com 6,35mm de espessura
e 75mm de largura e receber pintura epdxi em po. A limina deve
Fixar-se diretamente na madefra por 3 parafusos flangeados V4"xl".
0 assento deve possuir estrutura em madeira laminada com 12mm
de espessura e espuma lamirvada com 50mm de espessura. As
dimensoes aproximadas do assento devem ser de 485 mm de
largura e 465 mm de profundidade. A altura do assento ao piso
deve ser reguiavel podendo variar de 410mm a 510mm, O
mecanismo deve ser feito em chapa de ago 1010/1020 de
espessura 2,65 mm, fosfatada pintada com tinta epoxi pd. Dotado
de alavanca pldstica para acionamento da coluna a gas para
regulagem de altura do assento, alem de travamento e liberagao
do redinamento simultaneo de assento e encosto. A tensao desse
reclinamento deve ser ajustavel por meio de uma manopla que
quando girada aumenta ou diminui a pressSo sobre a mola que
regula o movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento
por meio de parafusos y*"xl%" utilizando-se buchas espagadoras
entre o mecanismo e o assento. Os apolos de brago devem ser
Fabricados em nylon texturizado e possuenrt faixa de regulagem de
altura em relagao ao assento variando de 170mm a 240mm. Base
penta pe, (aranha com cinco pernas) e fabricada em chapa de ago
1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem
central texturizada injetada em polipropileno e com rodlzios de PU.
DiSmetro da base 680mm.
CADEIRA APROXIMACAO S. A cadeira deve estar de acordo com
as definigoes da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve medir
aproximadamente 460mm de largura por 400mm de altura, possuir
estrutura em Polipropileno reforgado com fibra de vidro e a
superficie de contato com o usuario. Tela: formada por uma tela
100% Poliester tencionada que e fixada S moldura que por sua vez
& parafusada na estrutura com oito parafusos de rosea para piastico
com 05x16mm. Esse conjunto deve ser fixado k uma lamina de ago
de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos, 2 do tipo
piastico de 05x20mm e 4 parafusos Sextavados flangeados

>/<Tx3/4". A lamina deve ser montada no assento por 3 parafusos
.y«**r. O assento deve possuir estrutura em madeira laminada corn!

10603 R$ 1.028.412,00970,20

4 1344 753,90 R$ 1.013.241,60
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|12 mm de espessura e esputna laminada com 50 mm de espessura)
je e fixado a estrutura por 4 parafusos W'xW'. As dimensoes)
(aproximadas do assento deverSo ser de 485 mm de largura e 465)
<nm de profundidade. A altura do assento ao plso deve ser de 460)

jmm aproximadamente. Os apoios de brago devem ser fabricadosj
em Polipropileno texturizado fixados a estrutura por parafusos para)

(plSstico 04x25mm. A altura dos apoios de brago ate o assento deve

per de 220 mm. A estrutura da cadeira deve ser fabricada em ago]
J1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo urn 6timo acabamento;

(superficial, sendo os tubes de 01" com espessura de 2,25mm naj
(base S e 1,9mm na base do assento. A estrutura deve receber
jtratamentos quimlcos de fosfatizagSo e pintura epdxi po. A base S|
(deve possuir 4 calcos auto retidos fabricados em polipropileno quel
servem como sapatas._ _

__
’_ _

CADEIRA DIRETOR GIRATORIA. A Cadeira deve ser constituidaj 732,90
(de assento, encosto, mecanismo Relaxita, Lamina, apoios de brago,i
coluna a gas e base com rodizio. O assento e formado por umaj
estrutura piastica injetada em polipropileno com fibra de vidro com
porcas garra Vi" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismosj
(e apoios de brago. Com dimensoes aproximadas de 480mm del
(largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45
milimetros de espessura, com formato ergonomico levemente
adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagemj
piastica injetada em polipropileno que 4 encalxada a estrutura,|
dispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento ate
jo chao deve ser de 460mm aproximadamente. O encosto, da|
mesma forma que o assento, tambem deve possuir estrutura
piastica Injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas:

(garra Vi" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
laminas, Suas dimensoes aproximadas devem ser 430mm de
largura, 450mm de altura e 80mm de espessura, com cantos
(arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de
espessura com formato ergonomico levemente adaptado ao corpo.
para acabamento o encosto deve receber uma carenagem piastica
injetada em polipropileno encaixada a estrutura, dispensando o uso
be parafusos e grampos. A Lamina de suporte do encosto deve ser
(fabricada em ago 1010/1020 com 4,75mm de espessura com vinco
(central para reforgo da pega. Eta deve fixar-se ao encosto por
parafusos sextavados flangeados ’A"x3/4" e ao assento por
parafusos sextavados flangeados Vi"x1.1/4", o mecanismo deve
ser fabricado em chapa de ago 1010/1020 com 2.65mm de
espessura, fosfatada e pintada com tinta epoxi po. Dotado de
(alavanca piastica para acionamento da coluna a gas para

jreguiagem de altura do assento, alem de travamento e liberagao
do reclinamento simultaneo de assento e encosto. A tensao desse
reclinamento deve ser ajustavel por meio de uma manopla que
puando girada aumenta ou diminul a pressao sobre a mola que
regula o movimento. Os apoios de brago devem ser no modeio
torsa fixo com revestimento em PU. Todas as pegas em chapa

jmetalica ou tubo metalico, quando nSo cromadas ou zincadas,

jrecebem banhos de fosfatizagao e pintura em tinta epoxi Po. Base

penta p6, (aranha com cinco pernas) 4 fabricada em chapa de ago
(1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada. Com carenagem
(central texturizada injetada em polipropileno e com rodizios de PU.
iDiametro da base 680mm. _____

5 1760 R$ 1.289.904,00

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA. A Cadeira deve ser
constituida de assento, encosto, mecanismo, apoios de brago,
coluna a g4s e base com rodizio. O assento e formado por uma

(estrutura pISstica injetada em polipropileno com fibra de vidro com
(porcas garra Vi" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos
b apoios de brago. Com dimensoes aproximadas de 480mm de
(largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com
(cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45
milimetros de espessura, com formato ergonomico levemente
adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem
piastica injetada em polipropileno que 4 encaixada a estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos. A aitura do assento ate
jo chao deve regulavel de 420mm a 530mm aproximadamente. O

6 3071 797,37 R$ 2.448.723,27
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encosto, da mesma forma que o assento, tambem deve possuiri
estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro e|
com porcas garra '/<" fixadas nos pontos de montagem dos

jmecanismos e iSminas. Suas dimensoes aproximadas devem ser

|455mm de largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 33 a
•45mm de espessura com formato ergondmlco Ievemente adaptado-
|ao corpo. Para acabamento o encosto deve receber uma carenagem
plastica injetada em polipropileno encaixada a estrutura,
(dispensando o uso de parafusos e grampos. O mecanismo chamado
deve ser um conjunto mecanico que possui duas alavancas paras

(regulagem da altura do assento e da inclinagao do encosto. A
alavanca de regulagem de altura do assento deve ser injetada em
iPollamida com fibra de vidro e possuir alma metalica fabricada em;

duas chapas de ago de 2,65mm de espessura zincadas, o quel

jgarante resistencia a pega. 0 sistema de travamento de reclinagao
(do encosto deve acontecer por meio da pressao exercida por umaj
mola helicoidal em um conjunto de iSmlnas metalicas que travam,

lumas as outras por atrito. A alavanca de controle de reclinagio doj
(encosto tambem deve ser injetada em Poliamlda com fibra de vidro.J
lAo se acionar a alavanca para cima ou para baixo ela deve liberar
|o movimento do encosto que se dara pelo uso de duas molas,

helicoidais, bastando ao usuario posicionar o encosto na posigao)
desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave naquela!
(posigao. A faixa de variagao do reclinamento deve ser de;
aproximadamente 73° a 104°. O mecanismo tambem devej
(proporcionar a regulagem de altura do encosto por meio de catraca
automatica com curso minimo de 70mm, que se libera ao chegarj
na altura maxima e desce permitindo que o usuario ajuste a altura
de melhor conforto. O mecanismo deve ser produzido em chapa de
ago 110/1020 com 2.65mm de espessura, e se fixara ao assento
por quatro (04) parafusos >A"xl.l/2" sextavados flangeados. Ja o
encosto deve ser fixado ao “L" do mecanismo, fabricado em tubo
oblongo 25x50mm com espessura de 1,5mm, por dois parafusos
cabega lentilha Philips com aneis elasticos 1/4x1". Para acabamento
o mecanismo deve possuir carenagem plastica texturizada injetada
em polipropileno. Os apoios de brago devem ser fabricados em
nylon texturizado e possuir faixa de regulagem de altura em relagao
ao assento variando de 165 mm h 235 mm aproximadamente. A
Base deve ter acabamento superficial cromado ou preto com pernas
em chapa de ago 1010/1020 de 2,65mm de espessura estampada.
Com carenagem central texturizada Injetada em polipropileno e
com rodizios de PU. O diametro aproximado da base deve ser de
680mm; Todas as pegas em chapa metalica ou tubo metcilico,
quando nao cromadas ou zincadas, devem receber banhos de
fosfatizacao e plntura em tinta epoxi Pd. _ __
CADEXRA APROXIMAÿAO DIRETOR S COM BRA£0. A Cadeira 550,20
(deve ser constituida de assento, encosto, lamina de suporte do
encosto e estrutura. O assento e formado por uma estrutura
plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro com porcas
garra V*" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
apoios de brago. Com dimensoes aproximadas de 480mm de
largura, 460mm de profundidade e 100mm de espessura com
cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 55 e 45
milimetros de espessura, com formato ergonomico Ievemente
adaptado ao corpo. O assento deve possuir uma carenagem
piastica injetada em polipropileno que e encaixada a estrutura,
dispensando o uso de parafusos e grampos. A aitura do assento ate
o chao deve ser de 460mm aproximadamente. O encosto, da
mesma forma que o assento, tambem deve possuir estrutura
piastica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas
garra 'A" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
ISminas. Suas dimensoes aproximadas devem ser 455mm de
largura, 410mm de altura e 80mm de espessura, com cantos
arredondados e espuma injetada com densidade de 33 e 45mm de
espessura com formato ergonomico ievemente adaptado ao corpo.
Para acabamento o encosto deve receber uma carenagem plastica
injetada em polipropileno encaixada a estrutura, dispensando o uso
de parafusos e grampos. A Lamina de suporte do encosto deve ser_

o
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o
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7 1047 R$ 576.059,40
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->?fabricada em ago 1010/1020 com 4,75mm de espessura com vincd
(centra! para reforgo da pega. Ela deve fixar-se ao encosto por)
parafusos sextavados flangeados !A"x3/4* e ao assents por
parafusos sextavados flangeados 14*x1.1/4" A estrutura deve seri
jfabocada em tubos de ago 1010/1020, sendo a base em S com)
|tubo 01" e 2,25mm de espessura de pared* e travessas em chapaj
jdobrada de 2,65mm de espessura, A base deve corttar airtda com;
|4 calgos auto retidos que garantem o perfeito apoio da cadeira aq
jpiso. A estrutura deve ser fixada ao assento por parafusos;
(sextavados flangeados 14"x2" com rosea parcial, Todas as pegas em)
(chapa metalica ou tubo metalico, quando nao cromadas ouj
pneadas, devem receber banbos de fasfabzagSo a plntura em tint
epoxi Po. Os apoios de brago devem ser no modelo corsa fixo cor
Irevestimento em PU.

Or
o

w \\ PAG— fiM

CADEIRAFIXASEM APOIO OE BRACO PARA LABORATORY. 350,28 R$ 1.347.176,88
(Cadeira com estrutura de assento em plastico reforgado de 8mm:
(de espessura com formato anatomico, revestida com estofado emj
jespuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 ej

itecido. Medidas do assento 465mm de largura x465mm dei
profundidade. O encosto e fabricado em pega inteiriga, com
ventllagao, confeccionado em PP (Polipropiieno copolfmero)!
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizadoj
Possui uma abertura na parte inferior que serve como pega mad
para facilitar o transporte. Suas dimensoes sio de 410mm na maior!
largura por 410mm de attura na linha de centra, com espessura dej
parede de 5mm e cantos arredondados. E unido a estrutura port
meio de 03 parafusos auto ataraxantes para plastico com fandai
Haien. Base do assento formada por tubos 0 25,4 mm e espessura;
de parede 1,9 mm dobrados e interfigados de um lado a outro porj
duas travessas de sustentagao do assento fabricadas em chapa dej

ago com espessura de 2,25. Altura do assento 455mm e largura
total 525mm. A estrutura recede tratamentos qufmicos dr'
fosfattzagao e plntura epoxi pa. Todas as extremidades do tubo;

recebem ponteiras ptbsticas para acabamento.

38468

-

CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRA£0 PARA
LABORATORY. Cadeira com estrutura de assento em plasticoj
'reforgado de 8mm de espessura aproximadamente com formato
janatdmico, revestida com estofado em espuma injetada de 40 mmj
(de espessura e densidade de 55 e teefdo. As medidas do assent;/
(devem ser de 465mm de largura x 465mm de profundidade)
aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em pega inteiriga,|
porn ventilagio, confeccionado em PP (Polipropiieno copolfmero)!
injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizadoj
(Deve possuir uma abertura na parte inferior que servira como pega)
jmSo para facilitar o transporte. Suas dimensoes devem ser dej
(4lQmm na maior largura por 410mm de altura na linha de centroj
(com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. Sendoj
unido a estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para/
plastico com fenda Haien, A base do assento deve ser formada porj
tubo 0 25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrado ej
jtfrterltgado de um lado a outro por duas travessas de sustentagao)
do assento fabricadas em chapa de ago com espessura de 2,25.
Altura do assento deve ser regulavel de 432 it 532mm de altura,;
aproximadamente; A largura total da cadeira deve ser em torno del
(580mm. A estrutura deve receder tratamentos quimicos dej
jfosfatizagao e pintura epoxi po. O mecanismo deve ser feito emj
chapa de ago 1010/1020 de espessura 2.65mm, fosfatada pintadaj
(com tinta epoxi po. Dotado de aiavanca ptestica para acioriamento
da coluna a gas para regulagem de altura do assento, alem dei
jtravamento e liberaglo do reefmareento simultaneo de assento ej
(encosto. A tensao desse recllnamento deve ser ajustave! por meld
jde uma manopla que quando girada aumenta ou diminui a pressaoj
jsobre a mola que regula o movimento. Coluna deve ser de modeloj
(gas com cunso de 100 mm e comprimento minimo de 295 mm e|
imaxtmo de 405 mm aproximadamente, a coluna deve ser coberta,

bom carenagem injetada em polipropiieno com acabamentq
(texturlzado. A base do apoio de brago deve ser fabrlcada em tuba
(0 25,4mm curvado e soldado na base do assento. Sobre o tuboj

538,02 R$ 714 490.569 1328
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deve ser fixado o apoio confeccionado em PP injetado atraves de
parafusos para plistico. Base Standard Diretar fabricada em chapa
de ago 1010/1020 de 1,5mm de espessura, conformada na ponta
do tubo para encaixe do pine do rodrzio com uma carenagem
texturizada injetada em poliprapileno como acabamento e
acabamento telescopico na coiuna £ gas. Rodizios de Nylon. O
Diametro da base deve ser de 680mm aproximadamente; Todas as
extremidades dos tubos devem receber ponteiras plasticas para
acabamento.

R$ 933.332,40CONJUNTO LONGARIA 03 LUGARES. Estrutura desenvolvida enrf 970,20
tubo industrial de construgao mecanica na configuragao retangular
de ago carbono ABNT 1008/1020 com as dimensdes de 60x40 mm
e espessura de 1,2 mm, nas suas extremidades possuem (2) luvas
de 30x60 mm na espessura de 1,9 mm conificadas para que se
unam ao apoio vertical. Tern dois (2) suportes para cada assento
produzidos em chapas de ago carbono ABNT 1008/1020 nervurados
pelo pnocesso de estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado
a estrutura pelo processo de soldagem (Mig) . Possul ainda dois (2)
calgos para cada suporte com espessura de 5 mm em termoplastico
de engenharia (Copolimero de Polipropileno) fabricados em
injetoras. Para montagem sao utilizados (4) parafusos de fixagao
para cada assento com descrigao de (Parafuso Sextavado UNC ZP
1/4x1.1/4) . Para que a estrutura se una as bases e projetada uma
haste (a2) com suas extremidades conificadas para facilitar o
encaixe das luvas, de ago carbono ABNT 1008/1020 de 29x58 mm
e com espessura de 1,9 mm fabricados pelo processo de
estampagem. A base de apoio em formato de arco, de
termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno)
reforgado com fibra de vidro pelo processo de injegao, com
espessura de parede media de 4 mm com nervuras em todo
(comprimento) medindo 510 mm, que envolvem ainda (2) colunas
a no minimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos
com a umidade ao chao. Os mesmos s3o montados sob pressao de
maneira que resistam a uma condigao severa de uso. Toda
estrutura recebe uma protegao de preparagao de superficie
metalica em nanotecnologia (nanoceramica), e revestimento
eletroestatico epoxi po, que garante protegao, e maior vida util ao
produto. As dimensdes ocupadas sao: 886mm altura, 535mm
largura total e comprimento de 1775mm, possui urn espago entre
assentos 154mm. O assento da Longarina deve ser constituido por
compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura
com porcas garra ’A, fabricados em ago carbono e revestidas pelo
processo de eletrodeposigSo a zlnco, fixadas nos pontos de
montagem da estrutura. Na estrutura do assento e fixada uma ( 1)
almofada de espuma flexivel a base de poliuretano (PU),
ergonomica e fabricada atraves de sistemas quimicos a base de
poliol/Isocianato pelo processo de injegao sob pressao. Esta
almofada possui densidade controlada de 55 kg/m3 podend
jocorrer variagdes na ordem de +/~ 2 kg/m3. O conjunto & revestid
com diversos materials ( Tecido / laminado Vinilico ) pelo process
de tapegamento convencional. Suas dimensdes giram em tomo d
[503 mm (largura) x 450 mm (profundidade) apresentando em suasl
extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui umal
Iblindagem plcistica fabricada pelo processo de Injegao em!
termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno). oj
jencosto deve ser constituido por uma estrutura em termopldsticoj
(Copolimero de Polipropileno) fabricada pelo processo de Injegao,;
jcom combinagoes de raios e concordSncias anatomicasj
feferenciado a um poligono irregular que combina a uma geometriaj
jsemelhante a um pentagono de forma adaptada como apoio;

jergonomico as costas do usuario, aiem de ter em sua parte frontal
da superficie do encosto um poligono irregular que facilita sua|
transferfinda tdrmica A estrutura do encosto componente del
pxagio deve ser utilizado para dar suporte estrutural ao encosto,[
ie facil de montar e que mantem o copjunto ftxado e que resistej
jdentro das especificagdes normativas. Fabricado em tubo industrial:
jde construgao mecanica ABNT 1008/1020 de 25,4 mm de diametro

dobrado

10 962

espessura de 1,5 mm cortado em maquinas de corte e
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IP A|em curvadoras cnc, possui ainda duas (2) chapas de fixagao para

idar suporte ao assento fabricado em material denominado ABNT
|l008/1020 com 3 mm de espessura, confecclonada pelo processo
jde estampagem e unido a estrutura pelo processo de soldagem
KMig). Para que a estrutura se una ao encosto e assento sao
jcolocados tres (3) parafusos para suas respectivas configuragdes

|com denominagao de (Parafuso Sextavado unc zp 1/4x1,1/4 e
parafuso flangeado unc zp 1/4x1.1/4} , Todos os tubos de ago

jutilizados na montagem desta longarina passam por um processo
jde banhos decapantes e de fosfatizagSo e posterior pintura com
tinta epoxi a po, evitando oxtdagao e com um otimo acabamento
superficial, todas as extremidades do tubos recebem ponteiras
plasticas para acabamento. __

O

GRliPO 2-CADE1RAS B MESAS ESCOLARES

-
mi ... .. s v

, :

— R$ TOTALQTD. UND. ;—ITEM
- _

MESA REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06
LUGARES.

93811 1487,64 R$ 1.395.406,3
2

Mesa composta por tampos modulares tampo injetado em
termoplastico a base de ABS Natural, com pigmentagao,
superficie lisa, sem brilbo e com formato retangular na cor Azul
Bic, formado por 3 modulos que se fixam a estrutura por meio de
encalxes, sendo 4 encaixes nas laterals da mesa (2 de cada lado)
e 3 encaixes centrais por modulo e 4 parafusos por modulo. Apos
montada a mesa mede 1830x810mm e tern 760mm de altura. A
estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de
ago 1010/1020 de segao 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em
tubo de ago 1010/1020 0 l.l/2"x0,9mm de parede e encaixadas
sem o uso de parafusos. Na extremidade Inferior de cada pe
existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento
da mesa, fabricada em poiipropileno. Todas as pegas metalicas
que compoe a mesa recebem tratamento anbcorrosivo e pintura
em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto e composto por 6 cadeiras,
ela deve ser composta por: estrutura metalica, assento, encosto,
ponteiras, sapatas e fixadores pldsticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confecclonado em poiipropileno copolimero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensoes de aproximadamente 396 mm de
largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede

com cantos arredondados, montados a estrutura por meio de um
encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas)

cavidades reforgadas com aietas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para pISstico de diametro
5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que flea em contato
com as pernas do usuario deve ser provide de borda arredondada
com raio a fim de nao obstruir a circulagio sanguinea. A altura
do assento ate o chao e de 460 mm. O encosto deve ser
inteirigo, sem nenhum tipo de ventilagao ou abertura, fabricado
em poiipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente
com acabamento texturizado. Suas dimensoes sao 374 mm de
largura por 195 mm de altura, com espessura de parede media
de 3,5 mm. A pega deve possuir cantos arredondados e une-se a
estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos
tubos da estrutura metalica da cadeira e deve ser travada por

dois pinos retrateis injetados em poiipropileno copolimero, na
mesma cor do encosto, dispensando a presenga de rebites ou
parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de
seegao redonda com 0 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de
parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve recebe1

? \-
X
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A.4>banhos quimicos e pintura Epoxl em po. As extremidades das
pernas da cadeira recebem sapatas plasticas de acabamento
padrao FDE.

CONJUNTO UNIVERSTTARIO ADULTO COM PRANCHETA
LATERAL, cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a
estrutura. Composto por estrutura metalica, assento, encosto,
porta-livros e prancheta plasticos. A prancheta deve ser fabricada
em ABS injetado com contra-tampo tambem Injetado em
Polipropileno nas dimensoes 620 mm de comprimento por 318
mm de largura aproximadamente, permitindo a insergao de uma
folha A4 rotacionada em 20° em sua superficie de trabalho.
Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no outro por
meio de 5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para
plastico abragando entre eles a estrutura de suporte do conjunto.
A altura da prancheta ao chao na regiao de apoio do cotovelo
deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir
uma inclinagao em torno de 10° com o piano horizontal afim de
proporcionar maior conforto ergonomico ao usuario. O assento
deve ser confeccionado em polipropileno copolimero (PP) injetado
e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas
dimens5es aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm
de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir
cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de 4 (quatro)
parafuso 5x30 para plastico. A altura do assento ate o chao deve
ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve serfabricado
em polipropileno copolimero Injetado e moldado anatomicamente
com acabamento texturizado, com dimensSes aproximadas de
460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de
parede de 5mm e cantos arredondados, unido a estrutura
metalica peio encaixe de dupla cavidade na parte posterior do
encosto, sendo travado por dois plnos ftxadores plasticos
injetados em polipropileno copolimero, na cor do encosto,
dispensando a presenga de rebites ou parafusos. O encosto deve
possuir furos para ventilagao. O porta-livros deve ser produzido
em polipropileno copolimero virgem pelo processo de Injegao de
termoplasticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes
laterals e traseira e com aberturas para ventilagao na parte
inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir
aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser
de 270mm. Deve acoplar-se ao assento atraves de abas que se
prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serao
fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos
de ago 1010/1020, sendo a base de iigagao do assento e encosto
e as pernas com tubos de secgao oblonga 16x30 mm e espessura
de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontals em
tubo de 22 mm de diametro e 1,2mm de espessura de parede
que servirao de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por
sua vez deve ser fabrlcado em um tubo 19 mm de diametro e 1,2
mm de espessura de parede. Todas as pegas da estrutura
metalica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos
de banhos quimicos e pintadas com tinta epoxi (po), o que
garante protegao antioxidante e uma maior vida util ao conjunto.
Alem disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas
plasticas.

R$ 1.255.154,465294 237,0912

13 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COM CADEIRA E MESA.
Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve
ser composta por: estrutura metalica, assento, encosto,
pontelras, sapatas e fixadores plasticos, e dois parafusos. O
assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado e dimensoes aproximadas de 395 mm de largura, 420
mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos
arredondados, montado a estrutura por meio de um encaixe em
todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades

3027 431,13 R$ 1.305.030,51
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oreforgadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam

parafusos auto atarraxantes para plastico de diametro 5x25 mm
fenda philiips. Na parte frontal, que Rea em contato com as
pernas do usuÿrio deve ser provide de borda arredorxtada com
raio a fim de nao obstruir a circulagao sanguines. A altura do
assento ate o ch§o deve ser de 460 mm. 0 encosto deve ser
inteirlgo, sem nenhum tlpo de ventllagSo ou abertura, fabricado
em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente
com acabamento texturizado. Suas dimensoes aproximadas
devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com
espessura de parede media de 3,5 mm. A pega deve possuir
cantos arredondados e unir-se 4 estrutura por meio de encaixes
de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metalica da
cadeira e ser travada por dois plrtos retrateis injetados em
polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto, dispensando
a presenga de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser
fabricada a partir de tubes de seegio redonda com 0 19,05 mm
e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O
conjunto estrutural deve receber banhos quimicos e pintura Epoxi
em po. As extremidades das pernas da cadeira devem receber
sapatas plasticas de acabamento padrao FDE. A mesa deve ter
760 mm de altura e permitlr sua montagem completa por
encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os
lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuario. Deve
possuir tampo injetado em termoplastico ABS virgem, com
pigmentagao, superficie lisa sem brilho e com formato retangular.
O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe
em toda a sua lateral e quatro torres para fixagao por parafusos.
O contra tampo deve apoiar, reforgar e estruturar a superficie do
tampo alem de prover acabamento na parte inferior do tampo da
mesa. As dimensoes aproximadas do tampo devem ser de
620mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta
objetos retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um)
porta livro em formato retangular, injetado em termoplastico com
superficie texturlzada, aberto por todos os lados facllltando o
manuseio dos materials. A estrutura metalica da mesa deve ser
confeccionada em tubos de ago 1010/1020, sendo a base do
tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm
soldados a duas camisas metalicas de tubo oblongo 29x58mm e
espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo
oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As
pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58
mm espessura 1,9 mm soldados aos p&> da mesa fabricados em
tubo de 0 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras
plasticas de acabamento padrao FDE/FNDE fixadas por meio de
rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se
dara por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura
metalica devem ser fabricados em tubo de ago industrial, tratados
por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epoxi em
no.

14 1204 CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR. Mesa com
tampo injetado em termoplastico a base de ABS Natural, com
pigmentagao, superficie lisa, sem brilho e com formato retangular
que se fixa a estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes
nas laterals da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrals e 4
parafusos. Possui um Painel Frontal de 650x250mm laminado
melaminico de Baixa Pressao na espessura de 15 mm, branco e
fixado na parte frontal da mesa por 4 parafusos soberbos. Apos
montada a mesa mede 610x810mm e tem 760mm de altura. A
estrutura 6 formada por um quadro fabricado em tubo de ago
1010/1020 de segSo 20x40mm com 1,2mm composto por 3
travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte
inferior do mesmo existe um cone em ago 1010/1020 onde sao
montados os pes da mesa. Esse cone e fabricado em tubo 0 2”
com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha
plastica tambem conica e expansive! que realiza a fixagao das
pernas sem o uso de parafusos. As pernas sao fabricadas em tubo
de ago 1010/1020 0 l.l/2"xQ,9mm de parede. Na extremidade
inferior de cada pe existe de uma sapata com regulaqem de altura

700,77 R$ 843.727,08
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para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as
pegas metalicas que compoe a mesa recebem tratamento
anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A Cadeira Giratoria deve
ser constituida de assdnto e encosto; plataforma, coluna e base
com rodizio. A estrutura de sustentagao do assento e encosto
deve ser fabricada em tubes de ago 1010 / 1020 com 0 22.20
mm e 1.50mm de espessura de parede, fosfatada e plntada com
tinta epoxi po. Os tubos devem ser curvados e furados para
acoplarem-se ao assento e encosto unindo-se com o mecanismo
onde serao fixados por 4 parafusos V«"xl.l/2” mm sextavados
flangeados. O conjunto deve ser entao acoplando ao pistao a gas
e esse acoptado a base de cinco pemas com sapatas. O assento
deve ser produzido em polipropileno copoiimero injetado e
moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com
dimensoes aproximadas de 465 mm de largura, 470 mm de
profundidade com 5 mm de espessura de parede com cantos
arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) porcas
aparafusadas (bucha americana %"xl3mm); e 4 (quatro)
parafusos sextavados flangeados ’A"x1.1/2”. Sobre o assento
deve existir urn estofamento com alma plastica fixado ao mesmo
por meio de parafusos para plastieo. A altura do assento ao piso
deve ser regulavel de 410 k 520 mm aproxlmadamente. O
encosto deve ser fabricado em polipropileno copoiimero injetado
e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com
dimensoes aproximadas de 460mm de largura por 330mm de
altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados,
unido a estrutura metalica pelo encaixe de dupla cavidade na
parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos
fixadores plasticos injetados em polipropileno copoiimero, na cor
do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos. O
encosto deve possuir furos para ventilagao. O mecanismo deve
ser feito em chapa de ago 1010/1020 de espessura 2.65mm,
fosfatada pintada com tinta epoxi po, Dotada de alavanca plastica
para acionamento da coluna a gas para regulagem de aitura do
assento. A base penta pe deve ser fabricada em chapa 1010/1020
de espessura 1,20mm, fosfatada pintada com tinta epoxi p6,
coberta com carenagem injetada em polipropileno com
acabamento texturizado. A coluna deve ser com movimento a gas
com curso de 110 mm e comprimento minimo de 295 mm e
maximo de 405 mm aproximadamente, coberta com carenagem
Injetada em polipropileno com acabamento texturizado._
MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE. Constituida de estrutura
metalica formada a partir de tubos de seegao obkmga e circular
e tampo fabricado em aglomerado BP com revestimento
melaminico de Baixa Pressao com fitas de borda e porta-livros
plastieo. O tampo deve ter dimensoes aproximadas de 900x600
mm fabricado em chapa de aglomerado BP de 18mm de
espessura com revestimento melaminico Baixa Pressao, branco
crista! em ambas as faces, com fita de borda de 3 mm de
espessura com cantos arredondados com 6 porcas-garra alojadas
diretamente no tampo. a altura do tampo art o chao deve ser de
aproximadamente 820mm. Estrutura metalica da mesa deve ser
confeccionada em tubos de ago 1010/1020, sendo a base do
tampo um *u" de seegao circular a 31,75 mm com espessura de
parede de 1,5 mm com 6 furos passantes de a 7,0 mm, por esses
furos devem ser inseridos parafusos cabega panela fenda philips
m6x45 mm que se fixarao nas porcas-garra do tampo. a esse "u"
devem ser soldadas duas camisas metalicas de tubo oblongo
29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por
um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm.
as pemas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo
29x58mm espessura 1,9mm soldados aos pes da mesa
fabricados em tubo de 038,10mm e espessura de 1,5mm com
ponteiras plasticas de acabamento padrao fde/fnde fixadas por
meio de rebites tipo pop. a montagem das pemas da mesa ao
conjunto estrutural do tampo deve ocorrer por meio de 4
parafusos, dois em cada perna. Todos os componentes da
estrutura metalica devem ser fabricados em tubo de ago
industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber

15 1015 599,55 R$ 608.543,25
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pintura epoxi em po. 0 porta-livros deve ser Injetado em
polipropileno na cor einza, medindo aproximadamente 503x302
sendo fixado na travessa por melo de 4 rebites de repuxe pop em
alumfnio com 0 4x10 mm.

Rua Otaviano Castilhos Mendes, 355, Bettim, Sao Borja/RS, CEP 97.670-000, telefone (55J

3431-0500;
158503 IFF/ SAO BORJA

Rua Domingos de Almeida, n® 3525 - CEP 97502-711- Uruguaiana - Rio Grande do Sul/RS.

Esta unidade esta sob a responsabilidade do Campus Sao Borja.
158503 IFF/ URUGUAIANA

Rua Fabio Joao Andolhe,1100 - Bairro Floresta - CEP 98590-000 - Santo Augusto Rio Grande

do Sul/RS Telefone; (55) 3781-3555;
158266 IFF/ SANTO AUGUSTO

Rodovia RS 527 s/n8, noDistrito Sao Joao do BarroPreto, na cidade de Julio de Castilhos/RS

-CEP 98.130-000, telefone (55) 32719500;
158269 IFF/ JULIO DE CASTILHOS

Rua Uruguai, 1675 - Bairro Central - CEP 98900-000 - Santa Rosa - Rio Grande do Sul/RS

Telefone: (55) 3511-2575 | Fax: (55) 3511-2591
158504 IFF/ SANTA ROSA/ RS

Rua 20 de Setembro, S/N - CEP 97420-000 - Sao Vicente do Sul - Rio Grande do Sul/RS

Telefone: (55) 3257-1114 - Fax: (55) 3257-1263;
158268 IFF/ SAO VICENTE DO SUL / RS

RS-377 Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS Telefone: (55) 3421-9600.158267 IFF Alegrete/RS

UASG 154628, BR 287, KM 360, Estrada do Chapaddo, sn - CEP 97760-000, Jaguari/RS.158628 IFF / JAGUARI / RS

Alameda Santiago do Chile,195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria - Rio

Grande do Sul. Telefone: (55) 3218-9800
158127 IFF / RT/ SANTA MARIA/RS

Rodovia RS 218, KM 5, s/n* - municlpio de Santo Angelo - RS. CEP: 98.806-700. Telefone;

(55) 3218-9800;
155081IFF/ SANTO ANGELO / RS

Rua Erechim, 860 - Bairro Planalto - CEP 98280-000 - Panambi - Rio Grande do Sul/RS -
Telefone, (55) 3376 8800;

158505 IFF/ PANAMBI / RS

Linha 7 de Setembro, s/n-BR 386-Km 40-CEP 98400-000-Frederico Westphalen/RS155570 IFF FW/RS

150182 PRCAD UFF Niterdi/RJ Rua Miguel de Frias, 09-1* andar-Icaraf, Niterdi/RJ CEP 24.220-900

Av. lourivaiMelo Mota - Tabuleiro do Martins, Maceid - AL, 57072-900153037 UFAL Maceio/AL

Rua Miguel de Frias, 09-1' andar -Icarai, Niterdi/RJ CEP 24.220-900153984 PRCAD UFF Niterdl/RJ

RUA DR. JOAO NASCIMENTO S/N-CENTRO, Uru?uca/BA154617 IFBAIANO Urua?u/BA

158469 IFPB Joao Pessoa/PB Av. Prtmeiro de Maio, 720 - Jaguaribe, Joao Pessoa - PB, CEP 58015-435

160250 BATALHAO Santo Angelo/RS Av, Venincio Aires s/n*, centre, Santo Angelo/RS-CEP 98.801-660
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Universidade federal de Pernambuco UFPE - Av dos Economistas - Cidade

Recife - PE, 50670-901
irsitaru

160290 CENTRO OFICIAIS Rio de Janeiro/RJ

Rua S3o Francisco Xavier, 267 - RIO DE JANEIRO (Ri) - CEP 20.550-010
PONE 3600-5782

160292 COUtGlO MILITAR Rio de Janelro/RJ

160382 DIVL5AO LEVANTAMENTO Porto Alegre/RS Rua Cleveland, 250 - Santa Tereza, Porto Alegre-RS, CEP 90850-240

160393 COIEGIO MILITAR Porto Alegre/RS Av. Jose Bonifacio, 363 - Farroupilha, Porto Alegre - RS, 90040-130

250034 MINISrtRIO DA SAUDE Porto Velho/RO Av Campos Sales, 2645, Centro,Porto Velho/RO, CEP 76801-119

926913 DEP, INE. SERVigOS PUBUCOS Porto Velho/RO AV. FARQUAR, 2986 - 5= ANDAR ADM. PAL RIO MAOEIRA B. PEDRINHAS, Porto Velho/RO

153166 UFRRJ Seropetlica/RJ Rodovia BR 465, Km 07, s/n - Zona Rural, Seropedica - RJ, 23890-000

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses, a partir da data da homologagao, nao
podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1. A Administragao realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao superiores a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.

5.2. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redugio dos pregos praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administragao promover as
negociagoes junto ao(s) fomecedor(es).

5.3. Quando o prego registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente,

a Administragao convocard o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redugao dos pregos aos valores
praticados pelo mercado.

5.4. O fomecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado peio mercado sera liberado do
compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

5.4.1.A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de
mercado observara a classificagio original.

5.5. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor nao puder

cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:

5.5.1. liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

5.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

5.6. Nao havendo exito nas negociagoes, o org§o gerenciador devera proceder a revogagao desta ata de
registro de pregos, adotando as medidas cabivels para obtengao da contratagao mais vantajosa.

5.7. O registro do fomecedor sera cancelado quando:

5.7,1.descumprir as condigoes da ata de registro de pregos;

5.7.2.nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitSvel;

5.7.3.n3o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tomar superior bqueles praticados
no mercado; ou

5.7.4.softer sangao administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcangando o orgao gerenciador e orgao(s) participante(s).

V
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5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 sera formalizado por
despacho do orgdo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1.por razao de interesse publico; ou

5.9.2.a pedido do fomecedor.

6. CONDigdES GERAIS

6.1 As condigoes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigagoes da Administragao e do fomecedor registrado, penalidades e demais condigoes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referenda, ANEXO AO EDITAL.

6.2. £ vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o
acr6scimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

6.3. A ata de realizagao da sessao publica do pregao, contendo a relagao dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame, sera anexada a esta Ata
de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

7. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de
lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos demais orgaos participantes (se
houver),

I? 31 de maiode2019.

--A,

CARLA TATIANA ZAPPE
Diretora Geral
IFFAR-Campus SSo Borja

fe legal da empresa

CPF: CPF:

RG: RG:

CNPJ:
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DECLARACAO

0 Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha - Campus

Sao Borja, vem, por intermedio do seu Pregoeiro, informar

nao realiza publicagao do resultado da ATA de Registro de Pregos na imprensa oficial apos sua

homologagao, como se pode verificar nos processos licitatorios precedentes, salvo superveniente

orientagao da autoridade competente.

por orientacao interna, o orgaoaue,

E cedigo que os atos praticados pela Administragao Publica deve observar os

prindpios prescritos nas normas constitucionais e infraconstitucionais, e, especialmente as compras

publicas, a legislagoes especificas, como Lei 8.666/93, Lei 10.520/05, Decretos e regulamentos.

Nessa linha, divulgamos na imprensa oficial e jornal de grande circulagao a

fim de ensejar publicidade aos atos de aquisigao de bens o aviso de licitagoes pelo SRP (Sistema de

Registro de Pregos).

Na sequencia, todos os atos e fases do processo licitatorio no pregao

portalatraveseletronico sao dlvulgados

[http://www.comprasgovernamentais.gov.br/], do governo federal.

disponibilizados doe

Joel de Menezes NIEBUHR comenta acerca da forma de publicagao da Ata

de Registro de Pregos, atualmente inciso III do mesmo dispositivo legal:

0 Decreto Federal n° 7.892/13, (...), prescreve, no inciso II do seu artigo

11, que "o prego registrado com indicagao dos fornecedores sera divulgado

no Portal de Compras do Governo Federal e ficara disponibilizado durante a

vigencia da ata de registro de pregos". Portanto, o atual Decreto versa sobre

o meio de publicidade da ata de registro de pregos, sem exigir que se

realize na imprensa oficial. [...]

Note-se que o referido dispositivo nao exige expressamente a publicagao da

ARP trimestralmente e na imprensa oficial, como urn todo (diferentemente do que parece-nos

ocorrer relativamente a sua publicagao inicial). Entretanto, ele exige a publicagao dos pregos

registrados.

De todo o exposto, em que pese a ausencia de obrigatoriedade legal

expressa no SRP e previsao na Lei n° 8.666/93, de certa forma este vai de encontro com o principio

da eficiencia, da economicidade, tendo em vista o alto custo para a Administragao Publica realizar

publicagoes apos a finalizagao do certame, alem da disponibilidade eletronica do resultado e pregos

praticados.

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS SAO BORJA/RS

Rua Otaviano Mendes, 355 ~ Bairro Betim | CEP: 97670-000 - Sao Borja/RS

Fone: (55) 3431-0500 |Fone/Fax: (55) 3431-5473 - E-mail: licitagao.sb@iffarroupilha.edu.br

DECLARAQAOPUBLICAQAOATA PSg.1de2
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Assim, a orientagao interna desse orgao, salvo melhor iufzoi antpftdÿ aUe

valendo-se dos prindpios constitucionais da eficiencia e da razoabilidade, que pode sÿaplicado o

prindpio da economicidade para afastar unicamente a necessidade de publicagao

A.
o

ato doLÿ

resultado da lidtagao, uma vez que seu resultado e pregos praticados estao disponiveis para \j

consulta permanente durante o prazo de validade da ATA no site de compras governamentais do

governo federal e e site do orgao.

Sao Borja, 10 de Junho de 2019.
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