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PREGAO ELETRONICO 001/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREQOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CieNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

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

Toma-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAQAO, Cl£NCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA , por meio da Coordenagao de Licitagoes e

Contratos do Campus Sao Borja, sediado na rua Otaviano Castilho Mendes, n° 355, Bairro Bettim -

Cep 97670-000 - Sao Borja/RS , realizara licitagao para REGISTRO DE PREQOS, na modalidade

PREGAO, na forma ELETR6NICA, do tipo menor prego, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho

de 2002, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,

da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de

14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de

setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto

n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, e as exigences estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 26/04/2019

Horario: 9 horas

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasoovernamentais.aov.br

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagao e o registro de pregos para aquisigao de mobiliario escolar,

para todos os ambientes administrativos e pedagogicos conforme condigoes, quantidades, exigences

e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. DADIVISAO EM GRUPOS/LOTES

A licitagao sera dividida em grupos, formados por urn ou mais itens, e por itens avulsos,

conforme tabela constante no Termo de Referenda, facultando-se ao licitante a participagao em

quantos grupos e itens nao agrupados forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos

os itens que compoem urn grupo, quando for o caso.

1.1.1. DADIVISAO EM GRUPOS/LOTES

A licitagao sera dividida em grupos, formados por urn ou mais itens, conforme tabela

constante no Termo de Referenda, facultando-se ao licitante a participagao em quantos grupos forem

de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compoem.
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Justifica-se os itens que foram divididos em grupo com a finalidade de uniformizar as

instalagoes na sua aquisigao, que sera moldado de acordo com o tamanho e a necessidade de

reposigao ou aquisigao de mobiliario de cada unidade. Dessa forma, espera-se que o grupo possa

manter a mesma tonalidade e qualidade dos moveis, com interdependence entre os itens.

Busca-se a uniformizagao de cores, acabamento, qualidade, material utilizado e

Assistencia Tecnica a ser prestada no pos-venda.

A quantidade de moveis a serem adquiridos para cada setor dependera do tamanho das

salas e do layout apresentado, sendo que podera ser montado urn conjunto com mais ou menos

mobiliario. Considerando que esta instituigao contempla varios setores, alem de diversos Campus e

Campus Avangado, e unidades (Centros de Referenda e Polos de Educagao a Distance) conforme

PDI 2019-2026, isso acontecera de acordo com a prioridade e necessidade de cada unidade apoiada,

solicitando a quantidade desejada e propondo a configuragao do layout que melhor atenda suas

necessidades.

O quantitative constante no Termo de Referenda foi elaborado de acordo com as

solicitagoes de cada setor de cada unidade, com base em suas necessidades, disponibilizadas

atraves de uma relagao previa encaminhada a eles por essa unidade gestora, a fim de conseguirmos

manter uma uniformidade entre os diversos setores.

A escolha por lote e uma pratica que tern se tornado comum por parte dos gestores

publicos uma vez que como administradores do patrimonio publico e da execugao do servigo publico,

devemos observar as necessidades de cada caso em concreto, e dizer, na aquisigao por mobiliarios

no qual em uma Instituigao publica existem diversas formas de “layouts” de salas, laboratories,

setores, departamentos, coordenagoes, torna-se mais razoavel, eficiente e vantajoso a escolha por

urn unico fornecedor por grupo ao final do certame no sentido de ampliar tantas vezes sejam

necessarias as reposigoes do material adquirido, ou tantas vezes sejam necessarias montagens

diversas, uniformizando cores, estilos e qualidade dos materiais, observando unicamente a melhor

aquisigao para atender as necessidades reais da Administragao Publica em questao.

Importante observar que tambem que esse criterio se faz necessario no tocante a

proposta em que o licitante vencedor englobe toda a execugao do objeto, mesmo que nesta se

incluam concomitantemente aquisigao de materiais, sincronizando de forma mais eficiente na

montagem, oferecendo a Administragao mais seguranga nao so na aquisigao do material, mas

tambem na montagem quando realizado pela mesma empresa, no qual caso fossem executados por

outra empresa causariam conflitos ou falta de competence que fora realizado por uma diversa

daquela.
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Destarte, argumentamos que a licitagao por grupo e mais satisfatoria tambem do ponto

de vista da eficiencia tecnica por manter a qualidade do objeto, haja vista que o gerenciamento

permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o

maior nivel de controle pela Administragao na execugao da montagem e da qualidade por parte de um

mesmo fornecedor, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, na observancia

dos prazos, na concentragao da responsabilidade pela execugao da montagem e entrega em uma so

pessoa, concentrando a garantia dos resultados. Argumentamos, ademais, que haveria um grande

ganho para esta Instituigao de Ensino na economia de escala, que aplicada na execugao de

determinado caso, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redugao de

pregos a serem pagos pela Administragao.

Os beneficios das compras compartilhadas, conforme consta do Manual do MPOG sobre

o tema, passam pela economia de esforgos atraves da redugao de processos repetitivos, redugao de

custos por meio da compra concentrada de maiores quantidades (economia de escala), melhor

planejamento das necessidades, alem da facilidade de manutengao e uso decorrente da

padronizagao de equipamentos e solugoes adquiridos conjuntamente.

Com relagao a obtengao da contratagao mais vantajosa, parece ser aqui que a licitagao

conjunta atende com mais eficacia o objetivo constitucional, uma vez que amplia ganhos por meio da

economia de escala e reduz os custos da contratagao com a desburocratizagao do procedimento.

O Tribunal de Contas da Uniao - TCU -, no Acordao n° 732/2008, se pronunciou no

sentido de que "a questao da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada

caso, pois cada obra tern as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solugao

mais adequada no caso concreto".

Novamente, e em recente decisao, manifesta-se o TCU no Acordao 757/2015, que desde

que justificada, 6 possivel a licitagao por lotes: 16. (...) a opgao pela subdivisao do objeto em grupos

de itens de mobiliario resta justificada em razoes de interesse publico descritas pelo contratante.

Sendo grupos ou lotes denominagoes sindnimas adotadas na legislagao, na doutrina e na

jurisprudencia, que visam a melhor adequagao da aquisigao aos objetivos da despesa publica

correspondente, conforme a avaliagao por ele feita.

Em resumo, conforme o acertado entendimento da Corte de Contas, a aquisigao dos

moveis em lote tern por justificativa manter o padrao do mobiliario dentro de determinado ambiente de

trabalho, e a aquisigao por itens, necessariamente, afastaria a busca pelo padrao dos moveis, visto
que cada fabrica possui sua tecnica de fabricagao, com materiais distintos, cores distintas, e mesmo

quando a cor e a mesma, por vezes, a tonalidade dos mesmos e distinta.
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Um dos principios consagrados, de forma impli'cita no artigo 3°, caput, da Lei de

Licitagoes e o da “economicidade”, ao mencionar que o procedimento licitatorio visa selecionar a

proposta mais vantajosa.

Economicamente significa em sentido mais amplo o dever de eficiencia. Nao basta

economia nos custos ou concorrencia para validagao do ato administrative mais vantajoso a

administragao. O principio correlato da economicidade impoe adogao da solugao mais conveniente,

consciente, eficiente, padronizada sob o ponto de vista da gestao dos recursos a serem despendidos

pela administragao publica. Toda atividade administrativa envolve uma relagao sujeitavel a enfoque de

custo beneficio.

A economicidade consiste em considerar a atividade administrativa sob o prisma

economico, e imperioso que sua utilizagao produza os melhores resultados economicos do ponto de

vista quantitative e qualitative, e uma balanga de equilibrio de suma importancia a administragao.

Por fim, esclarecemos que a criagao por grupos de alguns objetos licitados deseja nao

somente atender o Instituto Farroupilha quanto a economicidade, mas tambem proporcionar mais

seguranga em relagao a aquisigao por um mesmo fornecedor que nao so fomecera o material, mas

tambem fara a execugao ideal na montagem do material adquirido, de forma satisfatoria, economica e

uniforme, minimizando falhas e resguardando adequadamente a Instituigao Publica.

2. DO ORGAO GERENCIADOR E 6RGAOS PARTICIPANTES

2.1. O orgao gerenciador e o Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia

Farroupilha, Campus Sao Borja, UASG 158503, Rua Otaviano Castilhos Mendes, 355, Bairro Bettim,

CEP 97.670-000, Sao Borja/RS.

2.2. Sao participantes os seguintes Orgaos:

Rua Otaviano Castilhos Mendes, 355, Bettim, Sao Borja/RS, CEP 97.670-000,

telefone (55) 3431-0500;
158503 IFF/ SAO BORJA

Rua Domingos de Almeida, nÿ 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/ns, no Distrito 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

158268 IFF/ SAO VICENTE DO SUL / RS Rua 20 de Setembro, S/N - CEP 97420-000 - Sao Vicente do Sul - Rio Grande do
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Sul/RS Telefone: (55) 3257-1114 - Fax: (55) 3257-1263;

RS-377 Km 27 - Passo Novo - CEP 97555-000 - Alegrete/RS Telefone: (55) 3421-
158267 IFF Alegrete/RS

9600.

UASG 154628, BR 287, KM 360, Estrada do Chapadao, 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° - municipio 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/RS
155570 IFF FW/RS

150182 PROAD UFF Niteroi/RJ Rua Miguel de Frias, 09 -1° andar- Icarai, Niteroi/RJ CEP 24.220-900

153037 UFAL Maceio/AL Av. Lourival Melo Mota - Tabuleiro do Martins, Maceio - AL, 57072-900

153984 PROAD UFF Niter6i/RJ Rua Miguel de Frias, 09 -1° andar- Icarai, Niter6i/RJ CEP 24.220-900

RUA DR. JOAO NASCIMENTO S/N-CENTRO, Uru?uca/BA154617 IFBAIANO Urua?u/BA
158469 IFPB Joao Pessoa/PB Av. Primeiro de Maio, 720 - Jaguaribe, Joao Pessoa - PB, CEP 58015-435

160250 BATALHAO Santo Angelo/RS Av. Venancio Aires s/n°, centra, Santo Angelo/RS-CEP 98.801-660

Universidade Federal de Pernambuco UFPE - Av. dos Economistas - Cidade
Universitaria, Recife - PE, 50670-901

160290 CENTRO OFICIAIS Rio de Janeiro/RJ

Rua Sao Francisco Xavier, 267 - RIO DE JANEIRO (Rl) - CEP 20.550-010
FONE 3600-5782

160292 COLÿGIO MILITAR Rio de Janeiro/RJ

160382 DIVISAO LEVANTAMENTO Porto
Alegre/RS

Rua Cleveland, 250 - Santa Tereza, Porto Alegre - RS, CEP 90850-240

160393 COLEGIO MIUTAR Porto Alegre/RS Av. Jose Bonifacio, 363 - Farroupilha, Porto Alegre - RS, 90040-130

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

926913 DEP. INF. SERVigOS PUBLICOS Porto

Velho/RO
AV. FARQUAR, 2986 - 5? ANDAR ADM. PAL. RIO MADEIRA B. PEDRINHAS, Porto

Velho/RO

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

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREQOS
3.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer

orgao ou entidade da administragao publica que nao tenha participado do certame licitatorio,

mediante anuencia do orgao gerenciador. desde que devidamente justificada a vantagem e
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respeitadas, no que couber, as condigoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no

Decreto n° 7.892, de 2013.

3.2 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as

condigoes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fomecimento, desde que este

fornecimento nao prejudique as obrigagoes anteriormente assumidas com o orgao gerenciador e

orgaos participantes.

3.3. As aquisigoes ou contratagoes adicionais a que se refere este item nao poderao

exceder, por orgao ou entidade, a 50% por cento dos quantitativos dos itens do instrumento

convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos

participantes.

3.4 As adesoes a ata de registro de pregos sao limitadas, na totalidade, ao dobra do

quantitative de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e orgaos

participantes, independents do numero de orgaos nao participantes que eventualmente aderirem.

3.5. Ao orgao nao participants que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do

cumprimento pelo fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a

ampla defesa e o contraditbrio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de

clausulas contratuais, em relagao as suas prbprias contratagoes, informando as ocorrencias ao orgao

gerenciador.

3.6 Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o orgao nao participants devera efetivar a

contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de

Pregos.

3.7. Por derradeiro, esse brgao optou porfacultar a adesao da ata de registro de pregos

uma vez que durante a fase de Intengao de Registro de Prego outros orgaos manifestaram interesse,

porem foram suas manifestagoes recusadas por erro de digitagao em relagao a valores, a fim de nao

prejudicar os participantes que por ora nao puderam confirmar sua participagao.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento e o m'vel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagao dos interessados na modalidade licitatoria Pregao, em sua forma eletronica.

4.2 O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,

no sitio www.comprasaovernamentais.aov.br. com a solicitagao de login e senha pelo interessado.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das
transagoes inerentes a este Pregao.
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4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante e de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao

provedor do sistema, ou ao orgao ou entidade responsavel por esta licitagao, responsabilidade por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAQAO NO PREGAO.

5.1 Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta licitagao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a

exatidao dos seus dados cadastrais no Sicaf e mante-los atualizados junto aos orgaos responsaveis

pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo

identifique incorregao ou aqueles se tomem desatualizados. A nao observance podera ensejar

desclassificagao no momento da habilitagao.

5.2 Em relagao aos itens 44, 46 e 54 a participagao e exclusiva a licitantes qualificadas

como microempresas e empresas de pequeno porte.

5.3 Nao poderao participar desta licitagao interessados:

a) proibidos de participar de licitagoes e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislagao vigente;

b) estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos

para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

c) que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

d) que estejam sob falencia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de

credores, concordata ou insolvencia, em processo de dissolugao ou liquidagao;

e) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.4 Como condigao para participagao no Pregao, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em

campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

b) nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades

cooperativas, a assinalagao do campo “nao" impede o prosseguimento no certame;
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c) nos itens nao exclusivos, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o

licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

d) que esta ciente e concorda com as condigoes contidas no Edital e seus anexos, bem

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital;

e) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

f) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos

do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao.

g) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao

Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009;

5.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI,

nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1 O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico ate a data e

horario marcados para abertura da sessao, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de

recebimento de propostas.

6.2 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica

observarao o horario de Brasilia - DF.

6.3 O licitante sera responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico durante a

sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5 Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

6.6 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

6.6.1 valor unitcirio;

Comissao Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni3o
Edital modelo para Pregao Eletrdnico: Compras
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6.6.2 a quantidade de unidades, observada a quantidade minima fixada no Termo de

Referenda para cada item;

6.6.3 em nao havendo quantidade minima fixada, devera ser cotada a quantidade total

prevista para o item.

6.6.4 Marca;

6.6.5 Fabricante;

6.6.6 Descrigao detalhada do objeto: indicando, no que for aplicÿvel, o modelo, prazo de

validade ou de garantia, numero do registro ou inscrigao do bem no orgao competente, quando for o

caso;

6.7 Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor

registrado.

6.8 Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerdais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente no fomedmento dos bens.

6.9 O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da

data de sua apresentagao.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E

FORMUL.AQAO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema

eletronico, na data, horeirio e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham

vicios insanÿveis ou nao apresentem as especificagoes tecnicas exigidas no Termo de Referenda.

7.3 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.5. A nao desclassificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarao da fase de lances.

7.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro

e os licitantes.
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7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances

exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento

e do valor consignado no registro.

7.9. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item, com no maximo duas casas

decimals.

7.10. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para

abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.11. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

7.12. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em

relagao aos lances intermediaries quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser

R$ 0,10 (dez) centavos.

7.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao poderdi ser inferior a

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos, sob pena

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior

deverao ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente a

Secretaria de Gestao do Ministerio do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

7.15. Na hipotese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo proprio do

sistema.

7.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.18. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregao, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.19. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera

suspensa e tera reimcio somente apos comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.20. O Criterio de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste

Edital e seus anexos.

7.21. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do Pregoeiro. O

sistema eletronico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que transcorrera

Comiss3o Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da UniSo
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periodo de tempo de ate 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual

sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

7.22. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e,

na hipotese de deslstencia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para

efeito de ordenagao das propostas.

7.23. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,

junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.24. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego

serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.25. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma

ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagao automatica para tanto.

7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista

ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de

classificagao, para o exerci'cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.27. No caso de equivalence dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,

sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeira podera apresentar

melhor oferta.

7.28. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preference em relagao

ao produto estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que

fizerem jus 3s margens de preference, conforme regulamento.

7.29. So se considera empate entre propostas iguais, nao seguidas de lances. Lances

equivalentes nao serao considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentagao pelos licitantes e

utilizada como urn dos criterios de classificagao.

Comissao Perrnanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
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7.30. Havendo eventual empate entre propostas, o criterio de desempate sera aquele

previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preference, sucessivamente, aos

bens fornecidos:

7.31.1. por empresas brasileiras;

7.31.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

Pais;

7.31.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de

acessibilidade previstas na legislagao.

7.32. Persistindo o empate entre propostas, sera aplicado o sorteio como criterio de

desempate.

7.33. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera

encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor prego,

observado o criterio de julgamento, nao se admitindo negociar condigoes diferentes daquelas

previstas neste Edital.

7.34. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.35. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro initiate a fase de aceitagao e julgamento

da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificagao de possivel empate, o

Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao prego, a sua exequibilidade,

bem como quanto ao cumprimento das especificagoes do objeto.

8.2. Sete desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao prego

maximo fixado ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua

proposta, os percentuais das contribuigoes previstas no art. 176 da Instrugao Normativa RFB n. 971,

de 2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificagao.

8.4. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios

simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagao nao tenha

estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes de propriedade do

proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
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8.5. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoavel para tanto, sob pena de

nao aceitagao da proposta.

8.6. Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedencia, alem de outras informagoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,

encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo

Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitagao da

proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagao escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo

Pregoeiro.

8.7. Caso a compatibilidade com as especificagoes demandadas, sobretudo quanto a

padroes de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens

acima, o Pregoeiro exigira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena

de nao aceitagao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 10 (dez) dias uteis contados da

solicitagao, prorrogavel a pedido formal e expresso do licitante interessado, uma unica vez, a criterio

da Administragao, a contar da notificagao pelo pregoeiro durante a sessao publica, que devera estar

confeccionado de acordo com as especificagoes, para avaliagao tecnica de compatibilidade e/ou

equivalence. Ao solicitar a amostra, devera ser apresentada para avaliagao no Instituto Federal

Farroupilha, sito na rua Otaviano Castilho Mendes, 355, Bettim, CEP 97.670-000, Sao Borja/RS, no

Setor de Almoxarifado.

8.7.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao

do procedimento para a avaliagao das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os

interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.1. Os resultados das avaliagoes serao divulgados por meio de mensagem no

sistema.

8.7.2. Serao avaliados os seguintes aspectos e padroes minimos de aceitabilidade:

LOTE 1: Somente os itens: 01 e 10, conforme especificagoes tecnicas.

LOTE 2: Somente o item: 13, conforme especificagoes tecnicas.

LOTE 3: Somente os itens: 16 e 20, conforme especificagoes tecnicas.

LOTE 4 - Somente o item: 33, conforme especificagoes tecnicas.

ITENS AVULSOS: Somente os itens: 36, 39 e 42.
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8.7.3. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes previstas

neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.7.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),

o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.

Seguir-se-a com a verificagao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificagao de uma

que atenda as especificagoes constantes no Termo de Referenda.

8.7.5 Os exemplares colocados a disposigao da Administragao serao tratados como

prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel pela analise,

nao gerando direito a ressarcimento.

8.7.6. Apos a divulgagao do resultado final da licitagao, as amostras entregues deverao

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, apos o qual poderao ser descartadas pela

Administragao, sem direito a ressarcimento.

8.7.7. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administragao todas as condigoes

indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem onus, os manuais impressos em lingua

portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspended a sessao, informando no “chat' a

nova data e horario para a sua continuidade.

8.7.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor

prego, vedada a negociagao em condigoes diversas das previstas neste Edital.

8.7.11. Tambem nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a

subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.7.12. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

8.7.13. Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,

havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44

e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.7.14. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua

condigao de habilitagao, na forma determinada neste Edital.
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8.7.15 Deverao ser apresentados, com a proposta comercial, os seguintes documentos

complementares para os itens que consta a exigencia na sua especificagao, na forma abaixo:

8.7.15.1 Para o Lote 1

a) Para o item 01, apresentar laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de

espessura maxima de 75 micras e laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta

suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Apresentar certificados/relatorios de

desempenho/conformidade, de acordo com as normas ABNT NBR 15.878, emitido por certificadora

acreditada pelo Inmetro, com escopo abrangendo as referidas normas.

b) Especificamente para os itens 02, 03, 04, 05, 06 e 07, apresentar certificado de

conformidade comprovando que esses itens do lote atendem a norma ABNT 13962:2006 Moveis para

escriterio -Cadeiras- Requisites e metodos de ensaios, pelo modelo de certificagao 5.

c) Especificamente para o item 10, apresentar Certificado de conformidade comprovando

a norma NBR 16031:2006 M6veis - Assentos Multiplos - Requisites e metodos para resistencia e

durabilidade, pelo modelo de certificagao 5. O Certificado de Conformidade devera vir acompanhado

do Relatorio/Laudo de Ensaio complete.

d) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisites da NBR 8094/83, com duragao igual ou superior a 500 horas, para todos os

itens.

e) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisites da NBR 8095/2015, com duragao igual ou superior a 500 horas, para todos os

itens.

f) Laudo de acordo com a NBR 9209/86, que fixa as condigoes exigiveis para a

preparagao de superficies de ago-carbono e ago-carbono zincado, pelo processo de fosfatizagao,

para posterior pintura, para todos os itens.

g) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisites da NBR 11003-2009 DETERMINAQAO DE ADER£NCIA PINTURA, atestando

que a amostra apresente grau de destacamento de Y e X , ou seja nenhum destacamento ao longo
0 0

das incisoes.

h) Laudo emitido por laboraterio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisites da ABNT NBR 10443, espessura de tinta igual ou superior a 70pm.

i) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.
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j) Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras).

k) Atestado de capacidade tecnica emitido por orgao publico ou privado, registrado em

cartorio.

I) Catalogo tecnico de cada item cotado, onde constarao imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte da linha de fabricagao,

em conformidade com as especificagoes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade.

m) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartbrio, onde o perfodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

8.7.15.2 Para o Lote 2

a) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliario

esta em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, somente para o item 13.

b) Laudo emitido por laboratbrio acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-

15 quanto a resistencia a tensao por flexao do assento e encosto carteira e prancheta em resina

plastica, somente para os itens 11/12/14.

c) Relatbrio de ensaio da determinagao do teor de chumbo na pintura epoxi-po das

estruturas metalicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08, que fixa o limite maximo de

chumbo permitido na fabricagao de tintas imobilibrias e de uso escolar, vernizes e materiais similares.

d) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisitos da NBR 8094/83, com duragao igual ou superior a 500 horas, para todos os

itens.

e) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duragao igual ou superior a 500 horas, para todos os

itens.

f) Laudo de acordo com a NBR 9209/86, que fixa as condigoes exigi'veis para a

preparagao de superficies de ago-carbono e ago-carbono zincado, pelo processo de fosfatizagao,

para posterior pintura.

g) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.

ComissSo Penmanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da UniSo
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h) Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa esta

regularizada junto ao IBAMA.

i) Atestado de capacidade tecnica emitido por orgao publico ou privado, registrado em

cartorio.

j) Catalogo tecnico de cada item cotado, onde constarao imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte da linha de fabricagao,

em conformidade com as especificagoes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade.

k) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartorio, onde o periodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

8.7.15.3 Para o Lote 03 e para os itens avulsos 18, 19, 20 e 21:

a) Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras), atestando assim que a empresa esta

regularizada junto ao IBAMA.

b) Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos

atendem os requisitos da NBR 8094/83, com duragao igual ou superior a 500 horas.

c) Laudo emitido por laboratbrio acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR

10443/08 e resultado de espessura minima de 90 micras.

d) Laudo de acordo com a NBR 9209/86, que fixa as condigoes exigiveis para a

preparagao de superficies de ago-carbono e ago-carbono zincado, pelo processo de fosfatizagao,

para posterior pintura.

e) Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura nao sofre

alteragoes quando exposta a 16 horas de bicool etilico (50% do volume) e solugao de detergente

liquido e incolor.

f) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministbrio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.

g) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartorio, onde o periodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

Comissao Permanente de Modelos de Licita$6es e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
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h) Atestado de capacidade tecnica emitido por orgao publico ou privado, registrado em

cartorio.

i) Catalogo original com fotos e dimensoes dos produtos. Nao serao aceitas montagens,

desenhos ou copias.

8.7.15.4 Para o Lote 04, exceto o item 33:

a) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.

b) Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo

inmetro, comprovando que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13966/2008;

c) Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras).

d) Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o fabricante tern

seu processo de preparagao e pintura de superficies metalicas certificado conforme a PE-289.06,

garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT

NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR

8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.

e) Catalogo tecnico de cada item cotado, onde constarao imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte da linha de fabricagao,

em conformidade com as especificagoes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade.

f) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartorio, onde o periodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

g) Atestado de capacidade tecnica emitido por orgao publico ou privado, registrado em

cartorio.

8.7.15.5. Para os itens 33, 38, 39 e 40:

a) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.

b) Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo

inmetro, comprovando que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13961/2010;

Comissao Permanente de Modelos de LicrtagSes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniio
Edital modelo para PregSo Eletrflnico; Compras
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c) Certificado de Regularidade do IBAMA (Certificado que comprova a regularidade no

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras).

d) Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, comprovando que o fabricante tem

seu processo de preparagao e pintura de superficies metalicas certificado conforme a PE-289.06,

garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT

NBR 5770, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR

8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.

e) Catalogo tecnico de cada item cotado, onde constarao imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte da linha de fabricagao,

em conformidade com as especificagoes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade.

f) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartorio, onde o periodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

g) Atestado de capacidade tecnica emitido por orgao publico ou privado, registrado em

cartorio.

8.7.15.6 Para os itens 22, 23, 24, 25, 41, 42, 51 e 52:

a) Apresentar declaragao de conformidade ergonomica com a NR 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego emitido por profissional competente juntamente com a comprovagao de sua

especialidade.

b) Catalogo tecnico de cada item cotado, onde constarao imagens e desenhos com cotas

para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte da linha de fabricagao,

em conformidade com as especificagoes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade

apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade.

c) Declaragao de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa

devidamente acreditada e com firma reconhecida e registrada em cartorio, onde o periodo minimo de

garantia seja de 05 anos.

8.16. Alem da disposigao nos itens anteriores, as exigencias de documentagao para os

itens avulsos (nao agrupados em lotes) estarao especificados na descrigao do presente edital e

Termo de Referenda, se for o caso.

8.17. Com isso, objetiva-se garantir urn padrao de qualidade e assegurar perfeito

funcionamento do mobiliario, com comprovagao de estabilidade, ergonomia, resistencia e

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
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durabilidade dos itens a serem adquiridos. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da Uniao

(AC 861/13 et.al), cabe a Administragao exigir qualidade em seus fornecimentos, com vistas a evitar

desperdicio de dinheiro publico.

9. DA HABILITAQAO
9.1. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao do licitante

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento

das condigoes de participagao, especialmente quanto a existencia de sangao que impega a

participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.aov.br/ceis1:

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenagoes Cfveis por Atos de Improbidade Administrativa

Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiga

(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

9.1.4. Lista de Iniddneos e o Cadastro Integrado de Condenagoes por llfcitos

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao-TCU.

9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de

seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sangoes

impostas ao responsavel pela prdtica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar

com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sbcio majoritario.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciarÿ para verificar se houve fraude por parte das empresas

apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.2.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.

9.3. Constatada a existencia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por

falta de condigao de participagao.

9.4. No caso de inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual

ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

9.5. Nao ocorrendo inabilitagao, o Pregoeiro consultara o Sistema de Cadastro Unificado

de Fornecedores - SICAF, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal, a qualificagao

e

ComissSo Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniio
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economica financeira e habilitagao tecnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

da Instrugao Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitagao prevista na Instrugao Normativa

SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagao do sistema, devera atender as condigoes exigidas no

cadastramento no SICAF ate o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das

propostas.

9.6. Tambem poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes,

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

9.7. Caso o Pregoeiro nao logre exito em obter a certidao correspondente por meio do

sitio oficial, ou na hipotese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado

a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das

exigences deste Edital, sob pena de inabilitagao.

9.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a

documentagao de habilitagao, ainda que haja alguma restrigao, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°

123, de 2006.

9.9. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores - SICAF alem do nivel de credenciamento exigido pela Instrugao Normativa

SEGES/MP n° 3, de 2018, deverao apresentar a seguinte documentagao relativa a Habilitagao

Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificagao Economico-Financeira, nas

condigoes descritas adiante.

9.10. Habilitagao juridica:

9.10.1. No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigao

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.10.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus

administradores;

9.10.4. inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbagao no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participate sucursal, filial ou

agenda;

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultcria-Geral da Uniao
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9.10.5. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutive no Registro Civil das

Pessoas Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus

administradores;

9.10.6. No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil

das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°

5.764, de 1971;

9.10.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

decreto de autorizagao.

9.10.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragoes ou

da consolidagao respectiva;

9.11. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.11.1 prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.11.2. prova de regularidade fiscai perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao

de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tributaries federais e a

Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,

nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.11.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.11.4. prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justiga do trabalho,

mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do

Titulo Vll-Ada Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio

de 1943;

9.11.5. prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.11.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.11.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributes municipals relacionados ao

objeto licitatorio, devera comprovar tal condigao mediante declaragao da Fazenda Municipal do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Gera! da Uniao'
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9.11.8. caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de

comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao, sob pena de

inabilitagao.

9.12. Qualificagao Economico -Financeira.

9.12.1. certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica;

9.12.2. balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,

vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por

indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da proposta;

9.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, nao sera exigido da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagao de balango

patrimonial do ultimo exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015);

9.12.2.2. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

apresentagao de balango patrimonial e demonstragoes contabeis referentes ao periodo de existencia

da sociedade;
9.12.2.3. e admissivel o balango intermediary, se decorrer de lei ou contrato

social/estatuto social.
9.12.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da

ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao fiscalizador;
9.12.4. A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante

obtengao de indices de Liquidez Geral (LG). Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 ( urn) resultantes da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo PrazoLG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo TotalSG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo CirculanteLC = Passivo Circulante

9.12.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer

dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao

comprovar, considerados os riscos para a Administragao, e, a criterio da autoridade competente, o

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Ccnsultoria-Geral da Uniao
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capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratagao ou do item pertinente.

9.13. Qualificagao Tecnica

9.13.1 As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, para todos os itens, deverao

comprovar, ainda, a qualificagao tecnica, com apresentagao de no minimo urn atestado de

capacidade tecnica fomecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

9.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementer n. 123, de 2006, estara

dispensado (a) da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da

apresentagao do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

9.15. Os documentos exigidos para habilitagao relacionados nos subitens acima,

deverao ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no

sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, apos solicitagao do Pregoeiro no sistema eletronico.

Somente mediante autorizagao do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, sera aceito o

envio da documentagao por e-mail licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br.

9.16. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisites

de habilitagao mediante apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida

em relagao a integridade do documento digital.

9.17. Nao serao aceitos documentos com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

9.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles

documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da

matriz.

9.19. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de

numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

9.20. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exig§ncias do edital.

9.21. A declaragao do vencedor acontecera no momenta imediatamente posterior a fase

de habilitagao.
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9.22. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrigao

no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco)

dias uteis, apos a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. O prazo podera ser

prorrogado por igual periodo, a criterlo da administragao publica, quando requerida pelo licitante,

mediante apresentagao de justificativa.

9.23. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretarei a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital, sendo facultada

a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de

classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para

regularizagao.

9.24. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat” a nova data e horario para a continuidade da

mesma.

9.25. Ser£ inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido

neste Edital.

9.26. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitagao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para

aceitagao da proposta subsequente.

9.27. O licitante provisoriamente vencedor em urn item, que estiver concorrendo em

outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao cumulativamente, isto e, somando

as exigences do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim

sucessivamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das sangoes cabiveis.

9.28. Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo

de 02 (duas) horas, a contar da solicitagao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
Edital modelo para Pregao Eletrflnico: Compras
Atualizagao: Dezembro de 2018



0S'CIPAC
*

c

Irir-lSERVigO PUBLICO FEDERAL £
MINISTERIO DA EDUCAQAO \

SECRETARIA DE EDUCAQAO PROFISSIONAL E TECNOL6GICA m”(*ÿ
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA- CAMPUS SAO BORJA

10.1.2. conter a indicagao do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor,

para fins de pagamento.

10.1.3. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em

consideragao no decorrer da execugao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se

for o caso.

10.1.4. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca,

modelo, tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.

10.2. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

10.2.1. Ocorrendo divergence entre os pregos uniterios e o prego global, prevalecerao

os primeiros; no caso de divergence entre os valores numericos e os valores expressos por extenso,

prevalecerao estes ultimos.

10.3. A oferta devera ser firme e precisa. limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a mais de

urn resultado, sob pena de desclassificagao.

10.4. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo

considerada aquela que nao corresponda as especificagoes ali contidas ou que estabelega vinculo a

proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal e trabalhista da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido

o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de

forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(oes) pretende recorrer e por quais motivos,

em campo proprio do sistema.

11.2. Havendo quern se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existencia de motivagao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso,

fundamentadamente.

11.3. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas

verificara as condigoes de admissibilidade do recurso.

11.4. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer

importara a decadencia desse direito.

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres

dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,

Comissao Permanente de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consuttoria-Geral da Uni§o
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intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros

tres dias, que comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de

aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no

enderego constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1. A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a

realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagao

em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao

comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas

hipoteses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de

lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a

sessao reaberta.

12.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo

com a fase do procedimento licitatorio.

12.4. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DAADJUDICAQAO E HOMOLOGAgAO

13.1. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular

decisao dos recursos apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologara o procedimento licitatdrio.

14. DA GARANTIA DE EXECUÿAO

14.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.

15. DAATADE REGISTRO DE PRE£OS

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consuitoria Geral da Uniao
Edital modelo para Pregao Eletrfinico: Compras
Atualizagao: Dezembro de 2018
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15.1. Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco)

dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo

das sangoes previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o orgao ou entidade para

a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragao podera encaminha-la para assinatura,

mediante correspondencia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja

assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de

Pregos podera ser prorrogado uma unica vez, por igual perfodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s)

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o

registro de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagao do licitante vencedor,

a descrigao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos registrados e demais condigoes.

15.4.1. Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que

aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da

classificagao do certame, excluido o percentual referente a margem de preference, quando o objeto

nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

16. DO REAJUSTE

16.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis.

16.2 As contratagoes decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderao sofrer

alteragoes, obedecidas as disposigoes contidas no art 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto n° 7.892,

de 2013.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAQAO
17.1. Os criterios de recebimento e aceitagao do objeto e de fiscalizagao estao previstos

no Termo de Referenda.

18. DAS OBRIGAQ0ES DA CONTRATANTE E DACONTRATADA

18.1. As obrigagoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de

Referenda.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referenda,

anexo a este Edital.

20. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.

Comiss§o Permanente de Modelos de Lititagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo para Pregao Eletrdnico: Compras
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20.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatario que:

a) nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) apresentar documentagao falsa,

c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d) ensejar o retardamento da execugao do objeto;

e) nao mantiver a proposta;

f) cometer fraude fiscal;

g) comportar-se de modo inidoneo;

20.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as

condigoes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,

em qualquer momenta da licitagao, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

20.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos

subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes

sangoes:

20.3.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao

acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

20.3.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante;

20.3.3. Suspensao de licitar e impedimenta de contratar com o orgao, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de

ate dois anos;

20.3.4. Impedimenta de licitar e de contratar com a Uniao e descredenciamento no

SICAF, pelo prazo de ate cinco anos;

20.3.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.3.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sangoes.

20.3.7. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica

de infragao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
Eletrfinico: ComprasEdital modelo para Pregao
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administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrative necessarias a

apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com

despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigagao

preliminar ou Processo Administrative de Responsabilizagao -PAR.

20.4. A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao consideradas

como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°

de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

20.5. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos

administrativos especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administragao

Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de

agente publico.

20.6. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela

conduta do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,

conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.7. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo

administrative que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-

se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

20.8. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

20.9. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.10. As sangoes por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no

Termo de Referenda.

21. DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus

pregos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.2. A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o

resultado do certame em relagao ao licitante melhor classificado.

21.3. Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao

do licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual

apresentada durante a fase competitiva.

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniio
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21.4. Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas

contratagoes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha

seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.

22. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Ate 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,

qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

22.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail

licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br, ou por petigao dirigida ou protocolada no enderego Rua Otaviano

Castilhos Mendes, 355, Bairro Bettim, CEP 97.670-000, Sao Borja/RS, segao de Licitagoes e

Contratos.

22.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagao no prazo de ate vinte e quatro

horas.

22.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do

certame.

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser

enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores & data designada para abertura da sessao

publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no Edital.

22.6. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos

no certame.

22.7. As respostas as impugnagoes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao

entranhados nos autos do processo licitatdrio e estarao disponiveis para consulta por qualquer

interessado.

23. DAS DISPOSIQ0ES GERAIS

23.1. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

23.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a

realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro

dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao

em contreirio, pelo Pregoeiro.

23.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica

observarao o horario de Brasilia - DF.

23.4. O licitante sera responsÿvel por todas as transagoes que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Comissao Perrnanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consuitoria-Geral da UniSo
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23.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operates no sistema eletronico durante a

sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da

inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

23.6. No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou

falhas que nao alterem a substbncia das propostas, dos documentos e sua validade juri'dica,

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e

eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

23.7. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

23.8. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da

ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da

Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

23.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas

propostas e a Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,

independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

23.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o

dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administragao.

23.11. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o

afastamento do licitante, desde que seja possfvel o aproveitamento do ato, observados os principios

da isonomia e do interesse publico.

23.12. Em caso de divergencia entre disposigbes deste Edital e de seus anexos ou

demais pegas que compoem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.13. O Edital esta disponibilizado, na Integra, no enderego eletronico

https://www.iffarroupilha.edu.br/licitacoes saoborja/editais-licitacao-sb. e tambem poderao ser lidos

e/ou obtidos no enderego Rua Otaviano Castilhos Mendes, 355, Bairro Bettim, CEP 97.670-000, Sao

Borja/RS, nos dias uteis, no horario das 08h30 horas as 12 horas e das 13h30 as 17 horas, mesmo

enderego e perfodo no qual os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada

aos interessados.

23.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.14.1. ANEXO I - Termo de Referenda

23.14.2. ANEXO II -Minuta de Ata de Registro de Pregos, se for o caso.

23.14.3. ANEXO III-Modelo Planilha da Proposta Comercial
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23.14.4 ANEXO IV - Declaragao a ser apresentada pela pessoa juridica constante do
inciso III - art. 4° da in RFB n° 1.234/12.

23.14.5 ANEXO V - Declaragao a ser apresentada pela pessoa juridica constante do
inciso IV - art. 4° da in RFB n° 1.234/12.

23.15.6 ANEXO VI - Declaragao a ser apresentada pela pessoa juridica constante do

inciso XI - art. 4° da in RFB n° 1.234/12

Sao Borja, RS, 15 de abril de 2019

Carla Tatiana Zappe

Diretor Geral
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TERMO DE REFER£NCIA
Sistema de Registro de Pregos (SRP)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAgAO, Cl£NCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

PREGAO SRP N° 001/2019

(Processo Administrativo n.° 23227.000002/2019-68)

1. DO OBJETO

Aquisigao de mobilieirio escolar, conforme condigoes, quantidades, exigences e

estimativas estabelecidas neste instrumento para atendimento das necessidades do Instituto Federal

de Educagao, Ciencia e Tecnologia Farroupilha - Campus Sao Borja.

2. DA JUSTIFICATIVA

A solicitagao faz-se necessaria para atendimento da demanda de mobiliario escolar, para

todos os ambientes administrativos e pedagogicos deste orgao no bienio 2019-2020, durante a

vigencia do processo licitatorio, de acordo com a necessidade de substituigao de pegas, aquisigao de

novos, planejamento anual e piano de desenvolvimento institucional vigente.

2.1. Da Aquisigao por Lote

Alguns itens foram divididos em grupos com a finalidade de uniformizar as instalagoes na

sua aquisigao, que sera moldado de acordo com o tamanho e a necessidade de reposigao ou

aquisigao de mobiliario de cada unidade, de forma que o grupo possa manter a tonalidade e

qualidade do mobiliario, com interdependence entre os itens.

Busca-se, tambem, a uniformizagao de cores, acabamento, qualidade, material utilizado

e Assistencia Tecnica a ser prestada no pos-venda.

A quantidade de moveis a serem adquiridos para cada setor dependera do tamanho das

salas e do layout apresentado, sendo que podera ser montado urn conjunto com mais ou menos

mobiliario. Considerando que esta instituigao contempla Veirios setores, alem de diversos Campus e

Campus Avangado, e unidades (Centros de Referenda e Polos de Educagao a Distancia) conforme

PDI 2019-2026, isso acontecera de acordo com a prioridade e necessidade de cada unidade apoiada,

solicitando a quantidade desejada e propondo a configuragao do layout que melhor atenda suas

necessidades.

O quantitative constante no Termo de Referenda foi elaborado de acordo com as

solicitagoes de cada setor de cada unidade, com base em suas necessidades, disponibilizadas

atraves de uma relagao pr§via encaminhada a eles por essa unidade gestora, a fim de conseguirmos

manter uma uniformidade entre os diversos setores.

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultcria-Geral da Uniao
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A escolha por lote e uma pratica bem-vinda e comum por parte dos gestores publicos

uma vez que como administradores do patrimonio publico e da execugao do servigo publico, devemos

observar as necessidades de cada caso em concreto, e dizer, na aquisigao por mobiliarios no qual em

uma Instituigao publica existem diversas formas de “layouts” de salas, laboratories, setores,

departamentos, coordenagoes, torna-se mais razoavel, eficiente e vantajoso a escolha por urn unico

fornecedor por grupo ao final do certame no sentido de ampliar tantas vezes sejam necessarias as

reposigoes do material adquirido, ou tantas vezes sejam necessarias montagens diversas,

uniformizando cores, estilos e qualidade dos materiais, observando unicamente a melhor aquisigao

para atender as necessidades reais da Administragao Publica em questao.

Importante observar que tambem que esse criterio se faz necessario no tocante a

proposta em que o licitante vencedor englobe toda a execugao do objeto, mesmo que nesta se

incluam concomitantemente aquisigao de materiais, sincronizando de forma mais eficiente na

montagem, oferecendo a Administragao mais seguranga nao so na aquisigao do material, mas

tambem na montagem quando realizado pela mesma empresa, no qual caso fossem executados por

outra empresa causariam conflitos ou falta de competencia que fora realizado por uma diversa

daquela.

Destarte, argumentamos que a licitagao por grupo e mais satisfatoria tambem do ponto

de vista da eficiencia tecnica por manter a qualidade do objeto, haja vista que o gerenciamento

permanece todo o tempo a cargo de urn mesmo administrador. Nesse ponto, as vantagens seriam o

maior rn'vel de controle pela Administragao na execugao da montagem e da qualidade por parte de urn

mesmo fornecedor, maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido, na observancia

dos prazos, na concentragao da responsabilidade pela execugao da montagem e entrega em uma so

pessoa, concentrando a garantia dos resultados. Argumentamos, ademais, que haveria urn grande

ganho para esta Instituigao de Ensino na economia de escala, que aplicada na execugao de

determinado caso, implicaria em aumento de quantitativos e, consequentemente, numa redugao de

pregos a serem pagos pela Administragao.

Os beneficios das compras compartilhadas, conforme consta do Manual do MPOG sobre

o tema, passam pela economia de esforgos atraves da redugao de processos repetitivos, redugao de

custos por meio da compra concentrada de maiores quantidades (economia de escala), melhor

planejamento das necessidades, alem da facilidade de manutengao e uso decorrente da

padronizagao de equipamentos e solugoes adquiridos conjuntamente.

Com relagao a obtengao da contratagao mais vantajosa, parece ser aqui que a licitagao

conjunta atende com mais eficacia o objetivo constitucional, uma vez que amplia ganhos por meio da

economia de escala e reduz os custos da contratagao com a desburocratizagao do procedimento.

ComissSo Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral ds Uniao
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O Tribunal de Contas da Uniao - TCU no Acordao n° 732/2008, se pronunciou no

sentido de que "a questao da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada

caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solugao

mais adequada no caso concreto".

Novamente, e em recente decisao, manifesta-se o TCU no Acordao 757/2015, que desde

que justificada, 6 possivel a licitagao por lotes: 16. (...) a opgao pela subdivisao do objeto em grupos

de itens de mobiliario resta justificada em razoes de interesse publico descritas pelo contratante.

Sendo grupos ou lotes denominagoes sinonimas adotadas na legislagao, na doutrina e na

jurisprudence, que visam a melhor adequagao da aquisigao aos objetivos da despesa publica

correspondente, conforme a avaliagao por ele feita.

Em resumo, conforme acertado entendimento da Corte de Contas, a aquisigao dos

moveis em lote tem por justificative manter o padrao do mobiliario dentro de determinado ambiente de

trabalho, e a aquisigao por itens, necessariamente, afastaria a busca pelo padrao dos moveis, visto

que cada fabrica possui sua tecnica de fabricagao, com materiais distintos, cores distintas, e mesmo

quando a cor e a mesma, por vezes, a tonalidade dos mesmos e distinta.

Urn dos principios consagrados, de forma implicita no artigo 3°, caput, da Lei de

Licitagoes e o da “economicidade”, ao mencionar que o procedimento licitaterio visa selecionar a

proposta mais vantajosa.

Economicamente significa em sentido mais amplo o dever de eficiencia. Nao basta

economia nos custos ou concorrencia para validagao do ato administrative mais vantajoso a

administragao. O principio correlato da economicidade impoe adogao da solugao mais conveniente,

consciente, eficiente, padronizada sob o ponto de vista da gestao dos recursos a serem despendidos

pela administragao publica. Toda atividade administrativa envolve uma relagao sujeitavel a enfoque de

custo beneficio.

A economicidade consiste em considerar a atividade administrativa sob o prisma

economico, e imperioso que sua utilizagao produza os melhores resultados economicos do ponto de

vista quantitative e qualitative, e uma balanga de equilfbrio de suma importancia a administragao.

Por fim, esclarecemos que a criagao por grupos deseja nao somente atender o Institute

Farroupilha quanto a economicidade, mas tambem proporcionar mais seguranga em relagao a

aquisigao por urn mesmo fornecedor que nao so fornecera o material, mas tambem fara a execugao

ideal na montagem do material adquirido, de forma satisfatoria, economica e uniforme, minimizando

falhas e resguardando adequadamente a Instituigao Publica.

2.2. Da comprovagao da qualidade do produto

Com frequ§ncia, drgaos e entidades publicas limitam-se a comprar considerando

unicamente o prego, sem atentar para os melhores e mais adequados requisites de produtividade,

Comissao Permanente de Modelos de Licltag6es e Contratos da Consutoria-Geial da UniSo
Termo de Referenda - Modelo para Pregao Eletrfinico-Compras
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rendimento, seguranga, inclusive quanto ao meio ambiente. £ preciso especificar corretamente, com

precisao e objetividade.

Nao so e possivel, como e um dever da Administragao Publica. Decorre do principio da

eficiencia, previsto no caput do art. 37 da Constituigao Federal de 1988.

O termo legal “menor prego” nao pode ser confundido com o “mais barato”. Este nada

leva em consideragao, a nao ser o prego mais baixo possivel, em detrimento de uma boa relagao

custo/beneficio. O “menor prego” engloba aqueles produtos que atendam as exigences de qualidade,

rendimento, seguranga, produtividade e as normas ambientais.

O conceito esta presente no art. 45, § 1°, inc. I, da Lei Nacional de Licitagoes e Contratos

Administrativos (L. n° 8.666/93), o qual dispoe que o tipo licitatbrio do menor prego sera utilizado

“quando o criterio de selegao da proposta mais vantajosa para a Administragao determinar que sera

vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagoes do edital ou convite

e ofertar o menor prego”.

Tambbm ha previsao no art. 4°, inc. X, da Lei do Pregao (L. n° 10.520/02), que preve que

no julgamento e classificagao das propostas sera adotado o critbrio de menor prego, observados os

parametros minimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

Desta forma, justifica-se a necessidade de aquisigao de produtos em conformidade com

as normas da ABNT, ergonomicas e de sustentabilidade, a exemplo de inumeros editais de outras

instituigoes de ensino.

No caso, faz-se necessario que o Instituto Farroupilha exija que as empresas

interessadas apresentem os certificados de conformidade expedidos em acordo com as normas da

ABNT, nos quais comprovem que os mobiliarios terao a qualidade e seguranga pretendidas e que, de

fato, terao qualidade garantida.

Nesse sentido, a Administragao deve empreender esforgos para adquirir o produto mais

vantajoso analisando o aspecto economico e tecnico do objeto. Para tanto, alem de auferir o melhor

prego, o Poder Publico deve zelar pela qualidade dos produtos bem como pelo impacto dos mesmos

na saude e qualidade de eficiencia profissionai dos seus servidores. Assim, o legislador, por

intermedio do Ministerio do Trabalho e Emprego, regulamentou norma que exige a apresentagao de

laudo ergonomico para mobiliarios, a saber, Norma Regulamentadora (NR) n° 17 do Ministerio do

Trabalho e Emprego e a necessaria comprovagao de que os moveis atendem a esta normativa

tambem e fundamental.

No mesmo sentido, a Administragao tambem deve pautar-se pela sustentabilidade de

suas aquisigoes. Desta feita, como grande consumidora de bens e servigos publicos, o Poder Publico

tern o dever de fazer a contratagao licitando o objeto em conformidade com a manutengao e

preservagao do meio ambiente.
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Recentemente, foi publicado o Decreto n° 7.746, de 5 de junho de 2012 no qual

regulamenta o art. 3° da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer criterios, praticas e

diretrizes para a promogao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagoes realizadas pela

administragao publica federal, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na

Administragao Publica -CISAP.

Destacam-se que as exigences formuladas nao comprometem a disputa nem tampouco

o tratamento isonomico. O Tribunal de Contas da Uniao, atraves do Enunciado de Decisao n° 351,

assim se posicionou:

A proibigao de clausulas ou condigoes restritivas do carater competitivo da licitagao nao

constitui dbice a que a Administragao estabelega os requisitos minimos para participagao

no certame considerados necessarios a garantia da execugao do contrato, a seguranga

e perfeigao da obra ou do servigo, a regularidade do fomecimento ou ao atendimento de

qualquer outro interesse publico (fundamentagao legal, art. 3°, § 1°, inciso I, Lei

8.666/1993).

Ainda, o TCU tambem se pronunciou acerca da qualidade dos produtos licitados:

Acordao 1225/2014 Plenario Licitagao. Edita!. Norma da Associagao Brasileira de

Normas Tbcnicas (ABNT). E legitima a exigencia de certificagao, comprovando que o

objeto licitado esta em conformidade com norma da Associagao Brasileira de Normas

Tecnicas (ABNT), de forma a garantir a qualidade e o desempenho dos produtos a

serem adquiridos pela Administragao, desde que tal exigencia esteja devidamente

justificada nos autos do procedimento administrativo.

Assim, ao estabelecer a “eficiencia” como um dos principios da administragao publica, o

legislador transcende as tecnicas do Direito, e exige dos agentes publicos o raciocinio logico que

deve ser ancorado com tecnicas de gestao e conhecimentos economicos.
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ITEM DO GRUPO
UNIDAD

ENTREGA
E 05 06 07 08 09 101 02 03 04

158503 IFF/ SAO
BORJA

10 10 30 30 42 6UN 30

158503 IFF/
URUGUAIANA 4 40 40 450 4 4UN

158266 IFF/
SANTO AUGUSTO

15 100 50 5UN 15

158269 IFF/ JULIO
DE CASTILHOS

10 10 100 10UN 35

158504 IFF/ SANTA
ROSA/ RS

32UN 9 4

158268
IFF/ SAO VICENTE

DO SUL / RS
10UN 10

158267 IFF
Alegrete/RS UN 10 5 1 2

158628 IFF /
JAGUARI / RS 15UN 3 3 2

158127 IFF/RT/
SANTA MARIA/RS UN 160 4 16 13 14 14 30 6

155081 IFF/
SANTO ANGELO / UN 10 21 5 3 276 20

RS
158505 IFF/

PANAMBI / RS UN 10 10 100 20 10

155570 IFF FW/RS UN 10 10 10 10 15 10 20

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 100 15 30 50 50 50 50 100 50 10

153037 UFAL.
Maceio/AL

UN 1908 353 408 730 590 1706 204 1713 311 376

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ

UN 120 25 40 16 15 60 60 80 60 20

154617 IFBAIANO
Uruagu/BA__ UN 150

158469 IFPB Jcao
Pessoa/PB

UN 200 30 100 70 200 150 50 150 200 10

160250 BATALHAO
Santo Angelo/RS UN 30 10 20 20 20 10 5 2 70

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
UN 60 20 50 60 60 60 60 200 60 30

160292 COLiGIO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
UN 100 100 200 100 500 300 300 600 300 100

160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO UN 30 2 6 4 3 10 10 30 30 4
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto

Alegre/RS
UN 10 30 30 30 30 30 30 30 100

250034
MINIST£RIO DA
SAUDE Porto

Velho/RO

UN 150 50 50 50100 50 50 50 100 50

926913 DEP INF.
SERVIQOS

PUBLICOS Porto
Velho/RO

UN 36 100 100 412 200 100

153166 UFRRJ
Seropedica/RJ 17 156 135 195 69

0

OBS: Toda tabela, a primeira linha numerica sequencial da tabela (1, 2, 3, 4...) corresponde aos itens que pertencem ao grupo. As demais
linhas numericas sequentes (15, 8, 20...), dizem respeito aos quantitativos requisitados por orgao em relagao a cada item disposto no

cabegalho da tabela.
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c
ITEM DO GRUPO

UNIDADENTREGA E 13 14 1511 12
158503 IFF/ SAO

BORJA
5 4UN 6 30 30

158503 IFF/
URUGUAIANA 15 40 5 1UN 40

158266 IFF/
SANTO AUGUSTO UN 50 220 30 30

158269 IFF/ JULIO
DE CASTILHOS

UN 60 105 5

158504 IFF/ SANTA
ROSA/ RS

UN

158268
IFF/ SAO VICENTE

DO SUL/RS
100UN 5 5

158267 IFF
Alegrete/RS UN 50

158628 IFF /
JAGUARI / RS

UN 4 35 10 2 4

158127 IFF/RT/
SANTA MARIA/RS

UN 12 30 30 4 3

155081 IFF/
SANTO ANGELO/ UN 10

RS
158505 IFF/

PANAMBI / RS
UN 60 15

155570 IFF FW/RS UN 6 120 10

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 10 500 30 40 30

153037 UFAL.
Maceio/AL

UN 85 1805 142 356 279

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 30 500 60 60 30

154617 IFBAIANO
Urua$u/BA _ UN 10 100 200 15 10

158469 IFPB Joao
Pessoa/PB

UN 50 200 100 50 100

160250 BATALHAO
Santo Angt lo/IÿS UN 50 60 2

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
UN 30 250 100 100 5

160292 COLEGIO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
UN 600 200 1500 500 500

160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO 6 30 30 5 4
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto

Alegre/RS
250034

MINIST£RIO DA
SAUDE Porto

Velho/RO
926913 DEP INF.

SERVIQOS
PUBLICOS Porto

Velho/RO
153166 UFRRJ
Seropedicc/RJ 4 1424 90 30
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vP O
ITEM DO GRUPOUNIDAD

ENTREGA E 16 45 47 17 48 49
158503 IFF/ SAO

BORJA
UN 10 2 10 3 20 10

158503 IFF/
URUGUAIANA UN 2 3

158266 IFF/
SANTO AUGUSTO UN

158269 IFF/ JULIO
DE CASTILHOS 24UN 24 24

158504 IFF/ SANTA
ROSA/ RS 12UN 18

158268
IFF/ SAO VICENTE

DO SUL/RS
UN

158267 IFF
Alegrete/RS

UN 16 2 3 4 8

158628 IFF/
JAGUARI / RS

UN 4

158127 IFF/RT/
SANTA MARIA/RS

UN 2 2

155081 IFF/
SANTO ANGELO / UN 22

RS
158505 IFF/

PANAMBI / RS
UN 5 5

155570 IFF FW/RS UN 4 4 4 4

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 10 10

153037 UFAL
Maceio/AL UN 339 389 389 257 368 279

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ

UN 60 20 20 30 40 20

154617 IFBAIANO
Uruagu/BA _ UN

158469 IFPB Jc ao
Pessoa/iPB UN 100 30 20 30 20 20

160250 BATALHAO
Santo Angelo/RS UN 2 2

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
UN 15 6 20

160292 COLEGIO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
UN 3

160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO UN 10 2 10 20 10
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto

Alegre/RS
250034

MINIST£RIO DA
SAUDE Porto

Velho/RO
926913 DEP INF.

SERVIQOS
PUBLICOS Porto

Velho/RO
153166 UFRRJ
Seropedica/RJ
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UNIDA ITEM DO GRUPOENTREGA

DE
26 27 28 29 30 31 32 33

158503 IFF/
SAO BORJA UN 4 6 6 6 6 2 2 5

158503 IFF/
URUGUAIANA

UN 10 4 4 4 44 6

158266 IFF/
SANTO

AUGUSTO
UN 15 5 5 2 15

158269 IFF/
JULIO DE

CASTILHOS
UN 10 10 10 20

158504 IFF/
SANTA ROSA/ UN 8

RS
158268

IFF/ SAO
VICENTE DO

SUL/RS

UN

158267 IFF
Alegrete/RS UN 2 15

158628 IFF/
JAGUARI / RS UN 5 1 5 3 2

158127 IFF /RT/
SANTA

MARIA/RS
UN 30 15 3 12 5 2 3 18

155081 IFF/
SANTO

ANGELO / RS
UN 2 10 3 21 18 1 2 2 1

158505 IFF/
PANAMBI / RS

UN 10 10 10 10 5

155570 IFF
FW/RS UN 10 10 6 6 2 2 10

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 10 5 30

153037 UFAL
Maceio/AL UN 253 425 182 686 115 181 88 1067 59

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ

UN 40 10 20 20 20 20 20 20 10

154617
IFBAIANO
Uruagu/BA

UN

158469 IFPB
Joao Pessoa/PB UN 100 50 10 100 50 10 5 50 30

160250
BATALHAO

Santo
Angeio/RS

UN 10 5 5 2 10 2

160290
CENTRO

OFICIAIS Rio de
Janeiro/RJ

160292
COLEGIO

MILITAR Rio de
Janeiro/RJ

UN 30 6 6 6 6 4 4 20 5

UN

160382 DIVISAO
LEVANTAMENT

O Porto
Alegre/RS

UN 4 6 6 6 6 2 2 5 1

160393
COLIzGIO

MILITAR Porto
Alegre/RS

250034
MINIST£RIO DA

SAUDE Porto
Velho/RO

153166 UFRRJ
Seropedica/RJ 55 34 10 13 49

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Gerai da UniSo
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a >o PAG oITENS NAQ AGRUPADOS (AVULSOS) a
ITEM DO GRUPO /

UNIDADENTREGA E 21 22 23 24 25 3418 19 20
158503 IFF/ SAO

BORJA
61 3 1 1 4 4 6 2 35UN

158503 IFF/
URUGUAIANA 1 6UN 2 1

158266 IFF/
SANTO AUGUSTO 10 2 2UN 10

158269 IFF/ JULIO
DE CASTILHOS 5 5 10UN 2 10

158504 IFF/ SANTA
ROSA/ RS UN

158268
IFF/ SAO VICENTE

DO SUL/RS
UN 5

158267 IFF
Alegrete/RS

UN 8 87 7

158628 IFF /
JAGUARI / RS

UN 7 4 3

158127 IFF/RT/
SANTA MARIA/RS UN 5 2 2 2 3 6 10 4 4 4

155081 IFF/
SANTO ANGELO / UN 10 1 2

RS
158505 IFF/

PANAMBI / RS UN 60

155570 IFF FW/RS UN 2 2 4 4 2 2 4 10 10

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 5 5 3

153037 UFAL
Maceio/AL

UN 155 47 135 89 95 94 53 100 1478 506

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 20 20 20 10 10 15 6 6 20 35

154617 IFBAIANO
Uruagu/BA__

158469 IFPB Joao
Pessoa/PB

160250 BATALHAO
Santo Angelo/RS

UN 15 5

UN 10 5 30 5 5 10 20 20 150 150

UN 4 4 10 5 5

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
160292 COL&3IO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO

UN 5 6 6 6 6 10 10

UN

UN 1 3 1 1 4 4 6 2 6 35
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto 5 5 5 5

Alegre/RS
250034

MINIST£RIO DA
SAUDE Porto

Velho/RO
926913 DEP. INF.

SERVIQOS
PUBLICOS Porto

Velho/RO
153166 UFRRJ
SeropedicaVRJ 5 45 18 218

Comissao Permanente de Modelos de Licitaÿoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uniao
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a >ITENS NAO AGRUPADOS (AVULSOS) o. PAG n

ITEM DO GRUPO
UNIDAD

ENTREGA E 43 4440 41 4237 38 3936
158503 IFF/ SAO

BORJA
1 30 2 2 5054 60 5 5UN

158503 IFF/
URUGUAIANA

18UN

158266 IFF/
SANTO

AUGUSTO
1510 1010UN 20

158269 IFF/
JULIO DE

CASTILHOS
510 10 10UN 10

158504 IFF/
SANTA ROSA/ RS

37UN

158268
IFF/ SAO

VICENTE DO SUL
5UN

/RS
158267 IFF
Alegrete/RS

15 5006 30 4 7UN

158628 IFF/
JAGUARI / RS

1 5 4 4 20UN

158127 IFF /RT/
SANTA

MARIA/RS
1 6 12 2 3UN

155081 IFF/
SANTO

ANGELO / RS
40 140 14 23 500UN 10 2

158505 IFF/
PANAMBI / RS 10 8 10UN 10 10 10

155570 IFF
FW/RS

UN 15 2 6 4 60 6 40 30 20 50

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ UN 10 30 30

153037 UFAL
Maceio/AL

UN 188 213 176 607 117 20 318 315 533

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ

60UN 25 20 4 15 10 150

154617 IFBAIANO
Uruagu/BA _

UN 30 20

158469 IFPB Joao
Pessoa/FB

100UN 50 50 30 50 30 50

160250
BATALHAO Santo

Angelo/RS__
UN 10 5 5 5 1 50 20 10

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
UN 20 30 20 20 20 100 20 105

160292 COLEGIO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
UN

160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO UN 4 60 5 5 5 1 30 2 2 50
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto

Alegre/RS
10

250034
MINIST£RIO DA
SAUDE Porto

Velho/RO
926913 DEP. INF.

SERVigOS
PUBLICOS Porto

Velho/RO
153166 UFRRJ
Seropedica/RJ 4811 73 1 28 44

Comissao Permanente de Modelos de Licitagoes e Contratos da Consultoria-Geral da tlniao
Termo de Refer§ncia - Modelo para Pregao Eletronico -Compras
Atualizagao: Dezembro/2018
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>crHENS NAO AGRUPADOS (AVULSOS) o PAG n
A,V? oITEM DO GRUPO

UNIDAD
ENTREGA E 53525150

158503 IFF!SAO
BORJA

UN

158503 IFF/
URUGUAIANA

UN

158266 IFF/
SANTO

AUGUSTO
20 10215UN

158269 IFF/
JULIO DE

CASTILHOS
102UN 30

158504 IFF/
SANTA ROSA/ RS

42UN

158268
IFF/ SAO

VICENTE DO SUL
UN

IRS
158267 IFF
Alegrete/RS

3021UN

158628 IFF /
JAGUARI / RS

41UN

158127 IFF/RT/
SANTA

MARIA/RS
UN

155081 IFF/
SANTO

ANGELO / RS
2 100 6UN

158505 IFF/
PANAMBI / RS UN 10 10

155570 IFF
FW/RS

2 10UN

150182 PROAD
UFF Niteroi/RJ

50UN

153037 UFAL
Maceio/AL 38 805 145UN 23 410

153984 PROAD
UFF Niteroi/RJ 10 6 30 20UN 60

154617 IFBAIANO
Uruagu/BA

UN 15

158469 IFPB Joao
Pessoa/PB UN 20 50 30

160250
BATALHAO Santo

Angelo/RS
UN 10 10 5 2

160290 CENTRO
OFICIAIS Rio de

Janeiro/RJ
UN 15 15 6 100 10

160292 COLEGIO
MILITAR Rio de

Janeiro/RJ
UN

160382 DIVISAO
LEVANTAMENTO 10 22 2 100 6
Porto Alegre/RS

160393 COLEGIO
MILITAR Porto

Alegre/RS _
10

250034
MINISTGRIO DA

SAUDE Porto
Velho/RO

926913 DEP. INF.
SERVigOS

PUBLICOS Porto
Velho/RO

153166 UFRRJ
Seropedica/RJ 100

Comissao Permanente de Modelos de Licitaÿoes e Contratos da Consultoria-Gerai da Uniao
Termo de Referenda - Modelo para Pregao EletrSnico - Compras
Atualizagao: Dezembro/2018
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3. CLASSIFICAQAO DOS BENS COMUNS
\ A

3.1. O presente objeto a ser contratado e considerado bem comum, nos termos do paragrafo unlco,

do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITÿRIOS DE ACEITA<?AO DO OBJETO.

4 1. Os produtos deverao ser entregues e descarregados, conforme as quantidades

requisitadas/empenhadas no Campus Sao Borja do Instituto Federal Farroupilha e demais participantes

descriminados abaixo:

o PAG P

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

3431-0500;
158503 IFF/ SAO BORJA

Rua Domingos de Almeida, n5 3525 - CEP 97502-711 - Uruguaiana - Rio Grande do Sul/RS. Esta

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

Rua F3bio 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/nS, no Distrito 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 Chapadao, 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° - municipio de Santo Angelo - RS. CEP: 98.806-700. Telefone: (55)

3218-9800:
155081IFF/ SANTO ANGELO / RS

Rua Erenhim, 860 - Bairro Planalto - CEP 98280-000 - Panambi - Rio Grande do Sul/RS -

Telefone: (55) 3376 8800;
158505 IFF/ PANAMBI / RS

155570 IFF FW/RS Linha 7 de Setembro, s/n- BR 386- Km 40-CEP 98400-000-Frederico Westphalen/RS

150182 PROAD UFF Niteroi/RJ

153037 UFAL Maceio/AL

153984 PROAD UFF Niter6i/RJ

Rua Miguel de Frias, 09-1' andar - Icarai, Niteroi/RJ CEP 24.220-900

Av. Lourival Melo Mota - Tabuleiro do Martins, Maceio - AL, 57072-900

Rua Miguel de Frias, 09-1" andar - Icarai, Niteroi/RJ CEP 24.220-900

RUA DR. JOAO NASCIMENTO S/N-CENTRO, Urufuca/BA154617 IFBAIANO Urua;u/BA

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

160250 BATALHAO Santo Angelo/RS Av. Venancio Aires s/n°, centra, Santo Angelo/RS-CEP 98.801-660

Universidade Federal de Pernambuco UFPE - Av. dos Economistas - Cidade Universitÿria, Recife
- PE, 50670-901

160290 CENTRO OFICIAIS Rio de Janeiro/RJ

RIO DE JANEIRO (Rl)Rua Sao Francisco Xavier, 267
FONE 3600-5782

CEP 20.550-010
160292 COLEGIO MILITAR Rio de Janeiro/RJ

160382 DIVISAO LEVAN1AMENTO Porto Alegre/RS Rua Cleveland, 250 - Santa Tereza, Porto Alegre - RS, CEP 90850-240

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

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

926913 DEP. INF. SERVICOS PUBLICOS Porto Velho/RO AV. FARQUAR, 2986 - 5ÿ ANDAR ADM. PAL. RIO MADEIRA B. PEDRINHAS, Porto Velho/RO

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

Comissao Permanente de Modelos de Lititagoes e Contratos da Consultoria-Geral da Uni§o
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4.2. O prazo de entrega dos bens e de ate 60 dias, contados do recebimento aÿNfc&Ptfce
\ vT / I

>
> A

O
Empenho/requisigao, em remessa unica, no enderego de cada orgao requisitante, conforme este\ermo pe
Referenda.

ft

4.3. Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as

especificagoes coristantes neste Termo de Referenda e na proposta.

4 4. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificagoes constantes neste Termo de Referenda e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10

(dez) dias, a contar da notificagao da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

4.5. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento

provisorio, apos a verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao mediante termo

circunstanciado.

4 6. Na hipotese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do

prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do

prazo.

4 7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

4 8. DA QUANTIDADE, ESPECIFICAQOES TUNICAS, VALORES REFERENCIAIS DE

MERCADO.

GRUPO 01- CADEIRAS E ESTOFADOS

DESCRIQAO R$ Un R$ TOTALITEM QTD UN

POLTRONA PARA AUDITORIO. Estrutura desenvolvida por
tubos 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 pelo processo1
imecanico 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,
jconformados pelo processo de estampagem (Corte / Dobrai
/Repuxo) e fixados pelo processo de soldagem MIG. Um (01)
desses suportes e utilizado para fixagao do conjunto no piso,j
atraves de arruelas lisa e parafusos metricos sextavados M8 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 bicromatizado,
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 configuragao
do produto. Esta madeira e revestida por espuma laminada de
poliuretano com espessura dc 2,0mm e seu acabamento e
realizado atraves de revestimento denominado laminado vinflico.
A estrutura recebe uma protegao contra corrosao, caracterizada
pelo processo de preparagao de superflcie metalica pon
fosforizagao a base de zinco e revestida por pintura eletrostatica
epoxi po. Conjunto utilizado para apoio de cadernos e livros em
um desenho que permite anotagoes e escritas de forma agradavel
e ergonomica. Conjunto constituido por uma (01) chapa de
madeira de media densidade (MDF), que e usinada e furada de
maneira a se obter a configuragao do produto. Na localizagao dos
furos sao inseridas duas (02) porcas de fixagao com garras,
fabricadas em ago carbono e revestidas a corrosao a base de

1724,85 $5,343,585.301 3098 un

I
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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 um (01)
perfil fabricado em PVC flexivel na medida de 16,0mm, para
acabamento e protegao do conjunto. Para a montagem da
prancheta na estrutura, tem-se um elemento de ligagao, fabricadoj
por dois (02) tubos industrials de construgao mecanica de
precisao ABNT 1008/1020, com diametro de 16,0mm, unidos por
uma chapa de ago denominada cantoneira, fabricada em ago
!carbono ABNT 1008/1020 na medida de 3,0mm de espessura,
pelo processo de soldagem MIG. Conjunto mecanico utilizado na
conexao do assento/ encosto de maneira a obter o sincronismo
automatico do conjunto. Conjunto constitufdo 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 pelo processo de estampagem. Na
localizagao dos furos tem-se montados uma (01) bucha fabricada
em material termoplastico polia-cetal natural (POM), produzida
pelo processo de injegao, com a finalidade de redugao de atrito e
yibragoes 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 pelo 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 e:
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 arruelas fabricadas em
material termoplastico poliacetal (POM), pelo processo de injegao,
com a finalidade de redugao de atrito e vibragoes. Para montagem
do assento/ encosto, sao utilizados dois (02) mecanismos sendo
que o mecanismo ( lado esquerdo do usuario), e composto por
uma (01) mola helicoidal de retrocesso fabricada em arame
EB2050, com diametro das espiras de 4,0mm de alta resistencia a
durabilidade e fadiga dinamica utilizada para o articulagao
sincronizada do conjunto. O conjunto recebe uma protegao contra
corrosao, caracterizada pelo processo de preparagao de superffcie
metalica por fosfatizagao 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
imaneira confortavel e ergonomica. Conjunto constitui'do 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 fixagao com garras,
fabricadas em ago carbono e protegida a corrosao a base de
eletrodeposigao a zinco. Na estrutura do assento e colada uma
t(01) almofada de espuma flexfvel a base de poliuretano ( PU )
[moldada anatomicamente com a borda frontal arredondada,
[fabricada atraves de sistemas qufmicos a base de Poliol /j
!Isocianato pelo processo de injegao sob pressao. Esta almofada
possui densidade controlada de 57Kg/m3 podendo ocorrer
yariagoes na ordem de +/- 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 sextavados 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 sao 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
fchamada de blindagem, fabricada em material termoplastico
denominado copolfmero de polipropileno (PP), para acabamento e
protegao do sistema mecanico e principalmente redugao /
absorgao das propriedades sonoras do ambiente ( Reverberagao ).
Apoio para os bragos na condigao fixa e utilizado para
posicionamento dos bragos em uma unica posigao,
ergonomicamente confortavel. O apoio de bragos e constitufdo pod
uma (01) alma, fabricada em ago carbono trefilado ABNT
1008/1020,com diametro de 11,0mm, conformado pelo processo
mecanico de dobra (dobradeira), onde sao fixados em sua'
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extremidade superior duas chapa 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 maximo de desempenho
anatomico para apoio dos bragos, fabricado a partir de uma (01)
espuma de poliuretano ( PU ) integral skin moldado
anatomicamente e confeccionado pelo processo de injegao sob
pressao. Para acoplamento do apoia bragos na estrutura, tem-se
duas (02) buchas de ligagao com estrias e levemente codificada,
fabricada em material termoplastico denominado copolimero de
polipropileno (PP) e fixadas na estrutura atraves de interferencia!
mecanica. Como opgao e alternativa, tem-se apoia bragos
fabricados com o mesmo material, com funcionalidades de
articulagao para recuo e acoplamento da prancheta escamoteavel.
Componente utilizado como sustentagao da regiao do apoio
lombar e que possui a funcionalidade de acomodar
confortavelmente as costas num desenho com concordancias de
raios e curvas ergonomicas, e que modelam de forma agradavel e
anatomica aos diversos biotipos de usuarios.
constituido por compensado de madeira com espessura de
I5,0mm, 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 fixagao com Garras, fabricadas em ago carbono e revestidas
contra corrosao a base de eletrodeposigao a zinco, em suas
extremidades laterais sao compostas por dois (02) suportes
denominados cantoneiras, fabricados em chapa de ago carbono
ABNT 1008/1020 com espessura na ordem de 3,0mm,
jconformadas pelo processo de estampagem e protegida contra
corrosao a base de pintura eletrostatica epoxi po. Na estrutura do
Encosto e fixada uma (01) almofada de espuma flexfvel 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 52
|Kg/m3 podendo ocorrer variagoes na ordem de +/- 2 Kg/ m3. O
conjunto encosto recebe uma blindagem de acabamento na
configuragao geometrica similar ac compensado, fabricado em
material termoplastico denominado Poliestireno, com a fungao
[principal de protegao contra batidas, conservagao da tapegaria e
[principalmente redugao / absorgao das propriedades sonoras do
ambiente ( Reverberagao ). Este conjunto e tapegado com as
alternatives de revestimentos definidos para linha, onde
inicialmente sao 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.
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Conjunto

$1,046,469.60CADEIRA TIPO PRESIDENTE. cadeira deve estar de acordo 1445,40
;com as definigoes da norma ABNT NBR 13962. O encosto deve
medir aproximadamente 460mm de largura por 560mm 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 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 lamina de ago de 6,35mm de espessura por meio de 6
parafusos, 2 do tipo plastico de 05x20mm e 4 parafusos
Sextavados flangeados 'h". 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 75rr,m de largura e receber pintura
jepoxi em po. A lamina deve fixar-se diretamente na madeira por
3 parafusos flangeados '/4"xl". O assento deve possuir estrutura
em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma
laminada com 50mm de espessura. AS dimensoes aproximadas do
Jassento 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 fabricados 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 po. Dotado de alavanca plastica
para acionamento da coluna a gas para regulagem de altura do
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assento, alem de travamerito a liberagao do reclinamento
|simultaneo de assento e encosto. A tensao desse reclinamento
deve ser ajustavel por meio de uma manopla que quando girada
aumenta ou diminui a pressao sobre a mola que regula o
movimento. Esse mecanismo deve ser fixado ao assento por meio
de parafusos 1/4"xl3/4" utilizando-se buchas espagadoras entre o
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 polipropileno e com rodfzios de PU. Diametro da base
680mm. Apoio de cabega dispositivo dedicado a proporcionar
suporte para a cabega do usuario sentado ou reclinado sobre a
cadeira. Possui regulagem de angulagao 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 um (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 polipropileno 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 repuxe, fixados por 5
parafusos para plastico 04,0 x 8 mm. Esses grampos serao
alojados sob pressao a estrutura traseira em 5 alojamentos
especificos fazendo a fixagao do conjunto. Ainda na moldura e
montado um trilho que servira de guia para o movimento de
regulagem de altura atraves da haste. Esse trilho se fixa a
moldura por dois (2) encaixes superiores e por (2) parafusos para
plastico 0 5,0 x 12mm. A haste, o acoplamento e demais
componentes do conjunto sao 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 oriffcio 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 superffcie ondulada fazem com que o movimento
basculante acontega em estagios. As cavidades recebem duas
tampas plasticas para acabamento. O acoplamento recebe 2
buchas americanas VA" que ficam alojadas em suas cavidades. A
fixagao do acoplamento ao encosto se da atraves de parafusos
sextafados flangeados VA" X 1".
CADEIRA TIPO EXECUTIVA. A cadeira deve estar de acordo 1217,78 $1,290,846.80
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 superffcie 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
lamina de ago de 6,35mm de espessura por meio de 6 parafusos,
2 do tipo plastico de 05x20mm e 4 parafusos Sextavados
flangeados VA". A lamina deve ser montada no assento por 3
parafusos 1/4"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 1/4"xl". O assento deve possuir estrutura
em madeira laminada com 12mm de espessura e espuma
laminada 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 regulavel
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 po. Dotado de alavanca plastica para
acionamento da coluna a gas para regulagem 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 quando girada
aumenta ou diminui a pressao sobre a mola que regula o
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LUmovimento. Esse mecanisrno deve ser fixado ao assento por meio

de parafusos Vi"xl3/4" utilizando-se buchas espagadoras entre o
mecanisrno e o assento. Os apoios de brago devem ser fabricados
em nylon texturizado e possuem 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. Diametro da base 680mm.__
CADEIRA APROXIMAQAO 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 superffcie 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 lamina de ago de 6,35mm de espessura por meio de 6
parafusos, 2 do tipo plastico de 05x20mm e 4 parafusos
Sextavados flangeados '/4"x3/4". A lamina deve ser montada no
assento por 3 parafusos W'xl". O assento deve possuir estrutura
em madeira laminada com 12 mm de espessura e espuma
laminada com 50 mm de espessura e e fixado a estrutura por 4
parafusos 1A"xl3/4". As dimensoes aproximadas do assento
deverao ser de 485 mm de largura e 465 mm de profundidade. A
altura do assento ao piso deve ser de 460 mm aproximadamente.
Os apoios de brago devem ser fabricados em Polipropileno
texturizado fixados a estrutura por parafusos para plastico
04x25mm. A altura dos apoios de brago ate o assento deve ser de
220 mm. A estrutura da cadeira deve ser fabricada em ago
1010/1020 com chapa fina a frio, conferindo um otimo
acabamento superficial, sendo os tubos de 01" com espessura de
2,25mm na base S e 1,9mm na base do assento. A estrutura deve
receber tratamentos quimicos de fosfatizagao e pintura epoxi po.
A base S deve possuir 4 calgos auto retidos fabricados em
polipropileno que servem como sapatas.
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA. A Cadeira deve ser constituida
de assento, encosto, mecanisrno Relaxita, Lamina, apoios de
brago, coluna a gas e base com rodizio. O assento e formado por
uma estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de
vidro com porcas garra Vi" 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 levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir
uma carenagem plastica injetada em polipropileno que e
encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. A altura do assento ate o chao deve ser de 460mm
aproximadamente. O encosto, da mesma forma que o assento,
tambem deve possuir estrutura plastica 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 plastica injetada em
polipropileno encaixada a estrutura, dispensando o uso de
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. Ela deve fixar-se ao encosto
por parafusos sextavados flangeados Vi"x3/4" e ao assento por
parafusos sextavados flangeados Vi"xl.l/4". O mecanisrno deve
ser fabricado em chapa de ago 1010/1020 com 2.65mm de
espessura, fosfatada e pintada com tinta epoxi po. Dotado de
alavanca plastica para acionamento da coluna a gas para
regulagem 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
quando girada aumenta ou diminui a pressao sobre a mola que
regula o movimento. Os apoios de brago devem ser no modelo
corsa fixo com revestimento em PU. Todas as pegas em chapa
metalica ou tubo metalico, quando nao cromadas ou zincadas,
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recebem banhos de fosfatizagao e pintura em tinta epoxi Po. 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 rodizios de
PU. Diametro da base 680mm.
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA. A Cadeira deve ser 834,83 $2,563,76ÿ9:
constitufda de assento, encosto, mecanismo, apoios de brago,
coluna a gas e base com rodizio. O assento e formado por uma
estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro
com porcas garra 'A" 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 mih’metros de espessura, com formato
ergonomico levemente adaptado ao corpo. O assento deve possuir
uma carenagem plastica injetada em polipropileno que e
encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e
grampos. A altura do assento ate o chao deve regulavel de
420mm a 530mm aproximadamente O encosto, da mesma forma
que o assento, tambem deve possuir estrutura plastica injetada
em polipropileno com fibra de vidro e com porcas garra ’A"
fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e laminas.
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 levemente 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 para regulagem da altura do assento e da inclinagao do
encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento deve ser
injetada em Poliamida com fibra de vidro e possuir alma metalica
fabricada em duas chapas de ago de 2,65mm de espessura
zincadas, o que garante resistencia a pega. O sistema de
travamento de reclinagao do encosto deve acontecer por meio da
pressao exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de
laminas metalicas que travam umas as outras por atrito. A
alavanca de controle de reclinagao do encosto tambem deve ser
injetada em Poliamida com fibra de vidro. Ao 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 deve proporcionar a regulagem de
altura do encosto por meio de catraca automatica com curso
mfnimo de 70mm, que se libera ao chegar 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 1/4"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 a 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 rodfzios de PU. O
diametro aproximado da base deve ser de 680mm; Todas as
pegas em chapa metalica ou tubo metalico, quando nao cromadas
ou zincadas, devem receber banhos de fosfatizagao e pintura em
tinta epoxi Po.
CADEIRA APROXIMAQAO DIRETOR S COM BRA£0. A Cadeira 572,67 $599,585 49
deve ser constitui'da 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 ’A" 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_ _
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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
plastica injetada em polipropileno que e encaixada a estrutura,
tlispensando o uso de parafusos e grampos. A altura do assento
ate o chao deve ser de 460mm aproximadamente. O encosto, da
mesma forma que o assento, tambem deve possuir estrutura
plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro e com porcas
garra VA" fixadas nos pontos de montagem dos mecanismos e
laminas. Suas dimensoes aproximadas devem ser 455mm de
largura, 410mm de altura e 80mrn 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
plastica injetada em polipropileno encaixada a estrutura,
dispensando o uso de 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. Ela deve fixar-
se ao encosto por parafusos sextavados flangeados 1/4"x3/4" e ao
assento por parafusos sextavados flangeados 1/4"xl.l/4". A
estrutura deve ser fabricada em tubes de ago 1010/1020, sendo a
base em S com tubo 01" e 2,25mm de espessura de parede e
travessas em chapa dobrada de 2,65mm de espessura. A base
deve contar ainda com 4 calgos auto retidos que garantem o
perfeito apoio da cadeira ao piso A estrutura deve ser fixada ao
assento por parafusos sextavados flangeados 1/4"x2" com rosea
parcial. Todas as pegas em chapa metalica ou tubo metalico,
quando nao cromadas ou zincaaas, devem receber banhos de
fosfatizagao e pintura em tinta epoxi Po. Os apoios de brago
devem ser no modelo corsa fixe ccm revestimento em PU.
CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAQO PARA LABORATORIO. 385,64
Cadeira com estrutura de assento em plastico reforgado de 8mm
de espessura com formato anatomico, revestida com estofado em
espuma injetada de 40 mm de espessura e densidade de 55 e
tecido. Medidas do assento 465mm de largura x465mm de
profundidade. O encosto e fabricado em pega inteiriga, com
ventilagao, confeccionado em PP (Polipropileno copolimero)
injetado e moldado anatomicamente com acabamento
texturizado. Possui uma abertura na parte inferior que serve como
pega mao para facilitar o transpose. Suas dimensoes sao de
410mm na maior largura por 410mm de altura na linha de centro,
com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados. E
unido a estrutura por meio de 03 parafusos auto ataraxantes para
plastico com fenda Halen. Base do assento formada por tubos 0
25,4 mm e espessura de parede 1,9 mm dobrados e interligados
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 455mm e largura totai 525mm. A estrutura recebe
tratamentos quimicos de fosfatizagao e pintura epoxi po. Todas as
extremidades do tubos receberr ponteiras plasticas para
acabamento.
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$1,483,171.448 3846

CADEIRA GIRATORIA COM APOIO DE BRAÿO PARA 554,57 $736,468 96
LABORATORIO. Cadeira com estrutura de assento em plastico
reforgado de 8mm de espessura aproximadamente com formato
anatomico, revestida com estofado em espuma injetada de 40
mm de espessura e densidade de 55 e tecido. As medidas do
assento devem ser de 465mm de largura x 465mm de
profundidade aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em
pega inteiriga, com ventilagao, confeccionado em PP (Polipropileno
copolimero) injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Deve possuir uma abertura na parte
inferior que servira como pega m§o para facilitar o transporte.
Suas dimensoes devem ser de 410mm na maior largura por
410mm de altura na linha de centro, com espessura de parede de
5mm e cantos arredondados. Sendo unido a estrutura por meio
de 03 parafusos auto ataraxantes para plastico com fenda Halen.
A base do assento deve ser formaaa por tubo 0 25,4 mm e
espessura de parede 1,9 mm dobrado e interligado 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 a 532rnm de altura, aproximadamente; A
largura total da cadeira deve ser em torno de 580mm. A estrutura
deve receber tratamentos quimicos.de fosfatizagao e pintura epoxi
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po. 0 mecanismo deve ser feito em chapa da ago 1010/1020 de
espessura 2.65mm, fosfatada p'ntada com tinta epoxi po. Dotado
de alavanca plastica para acionamento da coluna a gas para
regulagem de altura do assento, aiem de travamento e liberagao
do reclinamento simultaneo de assento e encosto. A tensao desse
reclinamento deve ser ajustavei por nieio de uma manopla que
quando girada aumenta ou diminui a pressao sobre a mola que
'regula o movimento. Coluna deve ser de modelo gas com cursoj
de 100 mm e comprimento mioimo de 295 mm e maximo de 405
mm aproximadamente, a coluna deve ser coberta com carenagem
injetada em polipropileno com acabamento texturizado. A base do
apoio de brago deve ser fabricada em tubo 0 25,4mm curvado e
soldado na base do assento Sobre o tubo deve ser fixado o apoio
confeccionado em PP injetaco atraves de parafusos para plastico.
Base Standard Diretor fabricada em chapa de ago 1010/1020 de
1,5mm de espessura, conformada na ponta do tubo para encaixe
do pino do rodizio com uma carenagem texturizada injetada em
polipropileno como acabamento e acabamento telescopico na
coluna a gas. Rodfzios de Nylon O Diametro da base deve ser de
680mm aproximadamente; Todas as extremidades dos tubos
devem receber ponteiras plasticas para acabamento.
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$1,136,881.98CONJUNTO LONGARIA 03 LU&ARES. Estrutura desenvolvida 1181,79
em tubo industrial de construgao mecanica na configuragao
retangular de ago carbono ABNT 1008/1020 com as dimensoes 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

1008/1020 nervurados pelo prucesso de estampagem na
[espessura de 4,75 mm e soldado a estrutura pelo processo de
soldagem (Mig) . Possui ainda dels (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
jl/4xl.l/4) . Para que a estrutura se una as bases e projetadai
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 3,9 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)
icolunas a no mfnimo 80 mm de altura, evitando assim o contatol
dos tubos com a umidade ao chSo. Os mesmos sao montados sob!
pressao de maneira que resistam a uma condigao severa de uso.
Toda estrutura recebe uma protegao de preparagao de superficiej
jmetalica em nanotecnolog:a (nanoceramica), e revestimento
leletroestatico epoxi po, que garante protegao, e maior vida util ao
produto. As dimensoes ocupadas sao: 886mm altura, 535mm
largura total e comprimento de 1775mm, possui um espago entre
assentos 154mm. O assento da i.ongarina deve ser constituido
|por compensado multflamiriadd ds madeira com 12 mm de
espessura com porcas garra 1A, fabricados em ago carbono e
revestidas pelo processo de eletrodeposigao a zinco, 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 der sidade controlada de 55 kg/m3
podendo ocorrer variagoes ria orderp de +/- 2 kg/m3. O conjunto
e revestido com diversos material's ( Tecido / Laminado Vinilico )
pelo processo de tapegamento convencional. Suas dimensoes'
giram em torno de 503 mm (largura) x 450 mm (profundidade)
apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O
assento ainda possui uma blindagem plastica fabricada pelo
processo de injegao em termoplastico de engenharia (Copolimero|
de Polipropileno).
estrutura em
fabricada pelo processo de mjegSo, com combinagoes de raios e
concordances anatomicas, referenitiado a um polfgono irregular
que combina a uma geomettia J.errelhante a um pentaqono de
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(forma adaptada como apoio ergonomico as costas do usuario;
alem de ter em sua parte fronts! da superficie do encosto um
polfgono irregular que facilita sua transference termica A
estrutura do encosto componente de fixagao deve ser utilizado
para dar suporte estrutural ao encosto, e facil de montar e que
mantem o conjunto fixado e que resiste dentro das especificagoes
normativas. Fabricado em tubo industrial de construgao mecanica
ABNT 1008/1020 de 25,4 mm de diametro e espessura de 1,5
mm cortado em maquinas de corte e dobrado em curvadoras cnc,
jpossui ainda duas (2) chapas de fixagao para dar suporte ao
assento fabricado em material denominado ABNT 1008/1020 com
3 mm de espessura, confeccionada nelo processo de estampagem
e unido a estrutura pelo processo de soldagem (Mig). Para que a
estrutura se una ao encosto e assento sao colocados tres (3)
parafusos para suas respectivas configuragoes 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 utilizados na
montagem desta longarina passam por um processo de banhos
decapantes e de fosfatizagac e posterior pintura com tinta epoxi a
po, evitando oxidagao e com um otimo acabamento superficial,
todas as extremidades do tubos recebem ponteiras plasticas para
iacabamento. _
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R$ 16.789.759,70

GRUPO 2-CADEIRAS E MESAS ESCOLARES

DESCRigAO R$ TOTALR$ UnUNO.ITEM QTD.

MESA REFEITORIO COM TAMPO INJETADO ADULTO 06
LUGARES.
Mesa composta por tampos modulares tampo injetado em
termoplastico a base de ABS Natural, com pigmentagao,
superficie lisa, sem brilho e com formato retangular na cor Azul
Bic, formado por 3 moduios que se fixam a estrutura por meio
de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterals da mesa (2 de cada
lado) e 3 encaixes centrals 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
polipropileno. Todas as pegas metalicas que compoe a mesa
recebem tratamento anticorrosivo 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 plasticos, e tiols parafusos. O assento deve
ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e
moldado anatomicament.e 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 aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plastico de
diametro 5x25 mm fenda Phillips Na parte frontal, que fica em
contato com as pernas do usuario deve ser provido de borda
arredondada com raio a flm de nao obstruir a circulagao
sangumea. A altura do assento ati o chao e de 460 mm.
encosto deve ser inteirigo, sem nenhum tipo de ventilagao ou
abertura, fabricado em polipropileno 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

$1,582,162.121686,7411 938
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cda cadeira e deve ser travada por dois pinos 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 tubos de secgao redonda com 0
19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e
soldados. 0 conjunto estrutura! deve recebe banhos quimicos e
pintura Epoxi em po. As extremidades das pernas da cadeira
recebem sapatas plasticas de acabamento padrao FDE._
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$1,411,327.46CONJUNTO UNIVERSITARIO ADULTO COM PRANCHETA 266,59529412
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 0 piano
horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonomico ao
usuario. 0 assento deve ser confeccionado em polipropileno
copolimero (PP) injetado e moldado anatomicamente com
acabamento texturizado. Suas dimensoes 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 ser fabricado em
polipropileno copolimero 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 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 laterais 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 ligagao
do assento e encosto e as pernas com tubos de secgao oblonga
16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas
travessas horizontais em tubo de 22 mm de diametro e 1,2mm
de espessura de parede que servirao de encaixe para 0 suporte
da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado 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), 0 que garante protegao antioxidante e uma maior
vida util ao conjunto. Alem disso todas as pontas dos tubos
devem ser cobertas buchas plasticas._

$1,415,304.12CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COM CADEIRA E MESA.
Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve
ser composta por: estrutura metalica, assento, encosto,
ponteiras, 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 reforgadas com aletas de 2mm de espessura, que
acomodam parafusos auto atarraxantes para plastico de
diametro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em
contato com as pernas do usuario deve ser provido de borda

13 3027 467,56
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